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č.zakázky: 2011048

č.zakázky: 2011082

č.zakázky: 2011055

č.zakázky: 2011084

cena: 1.750.000,- Kč

cena: 670.000,- Kč

cena: 1.450.000,- Kč

cena:1.395.000,- Kč

Byt 2+1 s balkonem přímo v centru 
(rozhraní ulic Moskevská a Dr. Bechera).  
4.patro zděného domu bez výtahu. 
Atraktivní lokalita navazující na hlavní pěší 
promenádu. OV 62m2 + balkony.

Byt 1+1 ve zvýšeném přízemí panel.domu, 
s  výhledem do zeleně, v původním, ale 
pěkně  udržovaném stavu. Ihned volný. 
Veškerá občanská vybavenost v místě. OV 
37m2 +sklep.

Prodej velmi pěkně zrekonstruovaného, 
dvoupodlažního bytu 3+1 ve 3. patře 
(podkroví)  zděného bytového domu. OV  89 
m2 + sklep.

Byt 3+1 s lodžií, s veškerou občanskou 
vybaveností v místě. Byt je situován ve 
4.patře pětipatrového panelového domu 
s výtahem. Je ve velice dobrém stavu, 
připravený ihned k nastěhování. OV 77 m2.

byt

byt

CENA K JEDNÁNÍ

č.zakázky: 2011062

cena: 6.300.000,- Kč
Volně stojící rodinný dům typu bunga-
lov byl kolaudován v roce 2010. Jedná 
se o dřevostavbu s vynikajícími tepelně 
izolačními vlastnostmi. Dispozice domu je 
4+1 s garáží. Pozemek 844m2, dům 152 m2.

rodinný důmK.Vary – Rosnice

K.Vary – Stará Role

K.Vary – Dolní Drahovice

K.Vary - Stará Role

č.zakázky: 2010049

cena: 1.250.000,- Kč
Byt 3+1 (1 pokoj menší) v podílovém 
spoluvlastnictví se nachází ve 3. patře  
/podkroví/ zděného domu s výhledem do 
tuhnického lesa. Zkosené stropy. Jižní strana, 
do centra 5 min pěšky.

č.zakázky: 2011096

cena: 2.350.000,- Kč
Prodej bytu 2+1 s balkonem a kouzelným 
výhledem  na lázeňské domy a na Dianu. Byt 
v cihl.domě je po část.rekonstrukci. Balkon je 
situován směrem do lesa. OV, 60 m2.

bytK.Vary - Na Vyhlídce

č.zakázky: 2011102

cena: 2.850.000,- Kč
Ojedinělá nabídka! Rodinný řadový dům 
(polovina dvojdomku) ve vilové oblasti  
v Horních Drahovicích. Domek je v původním 
stavu, určený ke kompl.rekonstrucki,  
s pozemkem. Projekt zdarma k dispozici.

rodinný důmK. Vary – H. Drahovice

PRO KUTILY

SLEVA!
SLEVA!

SLEVA!
NÁŠ TIP

CENTRUM
byt

byt

K.Vary - centrum

č.zakázky: 2012010

Byt 3+1 se zasklenou lodžií na Čankovském 
sídl., ve 4.patře vysokopodlažního panel.
domu se 2 novými výtahy. Dům je kompl.
zrekonstruován, byt je ve stavu původním. 
75 m2 včetně lodžie a sklepa.

bytK.Vary – Rybáře

NOVINKA

cena: 1.270.000,- Kč

č.zakázky: 2012008

Mezonetový byt 4+1 s terasou po kompl.
náročné rekonstrukci z r.2007. Klidná lokalita, 
do centra 10 min pěšky. Vhodné pro rodinu 
s dětmi.  136 m2 včetně terasy a sklepa.

bytK. Vary – D. Drahovice

NOVINKA

cena: 3.580.000,- Kč/měs

www.loyd.cztel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz

Posledních 13 bytů !

Tuhá zima za námi.  
Začněte konečně řešit Vaši  

bytovou otázku!

bytK. Vary – Tuhnice

CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

č.zakázky: 2012007

cena: 1.495.000,- Kč
Byt 1+1 ve zvýšeném přízemí zděného 
bytového domu je ve výborném stavu. 
V roce 2006 byl byt vkusně zrekonstruován. 
Žádáná lokalita – Čerťák. Cena včetně 
vybavení. OV 42 m2 + sklep.

byt

NOVINKA
K. Vary – Centrum

č.zakázky: 2012014

cena: 1.650.000,- Kč
Byt 2+1 je umístěn v 1.patře zděného 
bytového domu bez výtahu. Je prostorný 
a světlý. V roce 2006 byla v bytě provedena 
rekonstrukce. OV 63 m2.

bytK.Vary – Dolní drahovice

NOVINKA

VAŠE MAKLÉŘKY SC-311455/1
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Služebně nejstarší strážníci městské policie dostali 
za 15 a 20 let ve službě stužky za věrnost, pamětní 
listy a dárkové koše. Mezi 14 vyznamenanými byla 
jediná žena. Všem za práci poděkoval primátor 
a popřál jim hodně vytrvalosti do další služby.

1

Tváří z titulní strany je harfistka Karlovarského 
symfonického orchestru Zdislava Melicharová. 
Když jako čtyřletá obdivovala na Tržní kolonádě 
svou předchůdkyni, netušila, že sama zde bude 
od roku 1996 hrát na harfu. V březnu očekává 
narození třetího dítěte.

Šestnáct sezon hraje 
na nástroj bohyň

Poprvé od svého otevření v roce 2009 neskončila 
loni KV Arena v červených číslech. Zisk v řádu 
několika milionů ještě neznamená, že máme vy-
hráno, ušetřilo se díky novým smlouvám, bilancuje 
hospodaření haly její jednatel Roman Maleček.

KV Arena se staví 
na vlastní nohy

Strážníci dostali stužky 
za obětavou službu

Cihelny krášlí zámek 
rodu Fischerů a Knollů
Poslední díl seriálu městských částí nás zavede 
do nejvzdálenějších Cihelen, jejichž ozdobou je 
zámeček z roku 1890. A do Tašovic, kde žili už ne-
andertálci a kde těžbu stříbra, uhlí i železné rudy 
připomíná štola tajemných Benátčanů.22–26

Vítejte u březnového 
vydání měsíčníku va-
šeho města. 
Zima už pomalu kon-
čí, letos přinesla mi-
mořádné mrazy a na 
několik týdnů zne-
snadnila život stav-
bařům na Mattoniho 

nábřeží v dolních Drahovicích. Stavba ale 
pokračuje, do dubna má být první část re-
konstrukce hotova a do července i nábřeží 
Drahomířino. Už v létě budeme jezdit po 
nové, rovné silnici. Cyklisté a chodci bu-
dou mít možnost využít nábřežní stezky.
Po každé zimě nás čeká nepříjemná po-
vinnost oprav zimních škod na městských 
komunikacích. Letos se chceme zaměřit 
i na opravy chodníků. Kromě toho také 
město připravuje souvislejší opravy ně-
kterých ulic, největší a nejvíce očekávaná 
z nich je oprava ulice Na Vyhlídce, která 
slouží jako hlavní spojka mezi obchodně-
-správním a lázeňských centrem města. 
Město postaví zcela nové chodníky v mís-
tech, kde dosud chyběly – z Tašovic na 
území obce Jenišov, v Olšových Vratech, 
v Počernech, v Chodovské ulici. 
Do své závěrečné fáze se pomalu dostává 
ostře sledovaná stavba nového plavecké-
ho bazénu u KV Areny. Jeho součástí bude 
i parkoviště pro návštěvníky sportovní-
ho areálu a lávka pro pěší, která umožní 
bezpečně přejít nad frekventovanou Zá-
padní ulicí. Plavecký bazén projde během 
léta technologickými zkouškami, tak aby 
na podzim, kdy skončí sezona přírodního 
koupání, mohl otevřít své brány karlovar-
ské veřejnosti – i když věříme, že jej bu-
dou rádi využívat i návštěvníci z okolních 
měst. 
Stavba bazénu bude stát přes čtvrt mili-
ardy korun a většinu z nich město obdrží 
z dotací Evropské unie. Na tento projekt 
navazují ještě poslední dva zbývající pro-
jekty, které by město chtělo do roku 2015 
realizovat, a to variabilní hala pro míčové 
sporty a centrum zdraví a bezpečí. Ty jsou 
zatím ve stadiu přípravy, v letošním roce 
budou vyprojektovány.
Konec zimy každoročně přináší také nut-
nost po zimě uklidit. Největší úklid pro-
běhne v březnu a dubnu. V květnu, kdy 
se město naplno zazelená a začne další 
lázeňská sezona, musí být Karlovy Vary 
čisté a připravené.  

Jaroslav Růžička

náměstek primátora 

  

Radniční listy
KARLOVARSKÉ



4

Fotoaktuality

Spolupráci Jakarty a Karlových Varů probírali 10. února členové dele-
gace z Indonésie na magistrátu. Obě města by mohly spojovat lázeňské 
procedury, golf a hotelové služby. Hosté, mezi kterými byl starosta Ja-
karty H. Haryadi Suyuti a ředitelka GH Pupp, diskutovali také o zvyšo-
vání počtu turistů a možné formě propagace této exotické země na MFF.

Velvyslankyně Indonésie Emeria Wilujeng Amir Siregar obdržela po-
zvání na zahájení letošní lázeňské sezony v našem městě. Jako jednu 
z překážek vyšší návštěvy turistů své 230milionové země v Česku ozna-
čila vízovou proceduru. Velvyslankyně se na závěr karlovarské návštěvy 
zapsala do pamětní knihy města.

V pořadí 48. babybox v ČR předal 9. února v karlovarské krajské nemoc-
nici iniciátor projektu Ludvík Hess (na snímku vlevo). Spolu s předsedou 
správní rady Nadace České pojišťovny Richardem Kapsou při zpro-
voznění babyboxu vyhlásili, že od roku 2005, kdy byla otevřena první 
schránka v  Hloubětíně, bylo takto zachráněno již 65 dětí.

Po šesti letech zamrzla Ohře dokonce i na některých úsecích ve městě. 
Z Tuhnic se dalo díky dvacetistupňovým mrazům přejít až do Dvorů k ob-
chodnímu centru Varyáda po ledu. Na Hromnice bylo minus 15 stupňů 
Celsia a 5. února naměřili v Olšových Vratech mráz -22,3 °C, což byl 
šestiletý rekord. Silné mrazy trvaly letos do 12. února.

Ekumenická rada církví našeho města informovala o svých letošních 
akcích a projektech. Její členové se v salonku primátora dohodli na nápl-
ni modliteb, které budou směrovány k hodnotám duchovní pokory, spo-
kojeného života a zdraví obyvatel města, za sílu léčivých pramenů a za 
věhlas a dobré fungování Karlových Varů.

Každoroční odstávka Vřídla skončila díky prodlouženým směnám 
po 13 dnech čištění a otloukání usazenin vřídlovce. Nejvíce práce měli 
montéři s jícnem fontány, odpadními rozvody a třemi kilometry potrubí 
nad řečištěm Teplé. Po Vřídelní kolonádě a jejím podzemí stihli vyčistit 
také Sadový a Hadí pramen. Rozvod termy opět funguje. 
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Lidé

 OSOBNOST MĚSTA

Byl králem literatury faktu

t

Zažil lágr a dodnes pomáhá jeho obětem
Obdivuhodných 90 let oslavil koncem 

ledna pan Václav Žanda. Žije v našem 
městě s manželkou, s níž je již 60 let. Narodil 
se v Novém Strašecí. V Teplicích vystudoval 
obchodní akademii. Ekonomice a číslům 

se věnoval po celý život. Jediným mezníkem 
byla druhá světová válka, během níž byl po-
volán na nucené práce do Teplic. Díky tomu, 
že uměl německy, získal lepší práci a později 
se dostal až do pracovního tábora nedaleko 
Berlína. „Bylo to hrozné, byly tam děti. Chtěl 
jsem utéct, ale nemohl jsem, nevěděl jsem, 
kde jsem,“ popsal své tehdejší pocity. Praco-
val v továrně na výrobu aut a dalších doprav-
ních prostředků. Po roce a půl musel z tábora 
ze zdravotních důvodů odejít. Z pobytu v lág-
ru má dodnes schované letáky, které shazo-
vala britská letadla. Zahrabal je a po letech 
se pro ně vrátil. Po válce se vrátil k práci 
ekonoma, nejdříve v Sokolově a od roku 1950 

v Karlových Varech. Pracoval v konzumním 
družstvu Osvobození a ve sdružení HOST. 
Posledním zaměstnáním, v němž zůstal 
až do důchodu, byl hlavní účetní v krajské 
správě. Na válku nikdy nezapomněl. Zalo-
žil Organizaci totálně nasazených a usiloval 
o vyplacení finančního odškodnění pro obě-
ti. Je  dlouholetým předsedou Sdružení obětí 
nacismu Karlovarského kraje. Napsal něko-
lik turistických průvodců. Z jídla mu nejvíce 
chutná krupicová kaše. S manželkou vycho-
vali dvě děti a radost jim dělají čtyři vnoučata 
a dvě pravnoučata. Je stále velmi vitální a při 
jeho vyprávění bylo neuvěřitelné, jak si vše 
pamatuje. (mm)

Statisíce čtenářů u nás i v zahraničí znají 
spisovatele PhDr. Miroslava Ivanova. 

Je autorem více než třiceti titulů literatury 
faktu a čtyř knih pro mládež. Ve svých dílech 
spojoval beletristické postupy detektivní 
prózy, reportáže a cestopisy s historickou 
faktografií. Narodil se 10. dubna 1929 v Ja-
roměři, kde absolvoval reálné gymnázium. 
V letech 1949–53 studoval na Filozofické 
fakultě UK v Praze obor čeština a historie. 
Působil do roku 1960 jako odborný asistent 
české a slovenské literatury na stejné fakul-
tě, pak jako redaktor časopisu Hlas revoluce 
a od roku 1967 jako spisovatel na volné noze. 
Z jeho prací připomínám např. knihy: Nejen 
české uniformy, Tajemství Rukopisů králo-
véhradeckého a zelenohorského, Smrt na če-
kané, Kdy umírá vojevůdce, Český pitaval 
aneb královraždy, Novosvětská a další. Mi-

roslav Ivanov patřil k pravidelným hostům 
Karlových Varů. Jezdil sem od 60. let a od 
roku 1980 pravidelně. Při svých léčebných 
pobytech promýšlel a psal další řádky svých 
knih, četl korektury nebo třídil písemné ma-
teriály, které sloužily jako podklad k dalším 
knihám. V roce 1983 zde dokončil podstat-
nou část reportážního vyprávění o americ-
kém pobytu Antonína Dvořáka. Ivanovova 
Novosvětská končí v Poštovním dvoře. Také 
díky této knize se naše město dostávalo do 
povědomí čtenářů ve světě a stalo se cílem 
hudbymilovných turistů. V Karlových Va-
rech Ivanov promýšlel životní příběh Boženy 
Němcové, Justiční vraždu aneb Smrt Milady 
Horákové, Ságu rodu Baťových i další námě-
ty. Spisovatel zde navázal přátelství s histo-
rikem Karlem Nejdlem, absolvoval mnoho 
besed se studenty, lázeňskými hosty a čtená-

ři. Ivanov 
s t a t e č n ě 
bojoval se 
z á k e ř n o u 
n e m o c í . 
Plný op-
t i m i s m u 
p r o h l a -
š o v a l : 
„Chci leu-
kemii udolat, aby litovala, že si sedla prá-
vě na mne.“ Bohužel, nemoc byla silnější 
a král literatury faktu 23. prosince 1999 
vážné chorobě podlehl. Odešel muž, který 
o Karlových Varech prohlásil: „Mám je rád, 
to město krajkoví i zeleně, mám je rád, neboť 
mi dávají nejen zdraví, ale i pocit krásy a po-
hody.“ Město mu v roce 1999 udělilo čestné 
občanství. (Zdeněk Musil)

Jejím životním mottem je být veselá
Krásných devadesát pět let oslavila 2. úno-

ra paní Zdenka Válková. Žije v Drahovi-
cích a ve svém věku je stále velmi soběstačná. 
Sama si uvaří i poklidí, jen s nákupy jí pomá-
há její přítelkyně. Oslavenkyně totiž bydlí ve 
čtvrtém patře. Narodila se ve Francii, kde se 
při poznávání Evropy usadil její otec. Do-
dnes je u ní, když mluví, slyšet přízvuk s fran-
couzským „r“. V zemi levandulí se seznámil 
otec s její maminkou, také Češkou. Vzali se a 
později se přestěhovali zpátky do Čech. Do-
movem se jim stal Pelhřimov, rodné město 
její maminky. Po válce se Zdenka dostala do 
Karlových Varů a nastoupila do porcelánky 

v Březové, 
kde praco-
vala v kan-
celáři. Zde 
zůstala až 
do důcho-
du. Se svým 
m a n ž e l e m 
s t r á v i l a 
50 let a rádi 
jezdili na 

chalupu. I když po jeho smrti zůstala sama, 
statečně se poprala s nepřízní osudu. Během 
naší návštěvy se usmívala a starala se, zda 

máme všechno. Ráda luští křížovky, odebírá 
naučný časopis, v televizi nejraději sleduje 
krasobruslení. Velmi ráda pletla. „Tenhle 
svetr, co mám na sobě, jsem si pletla sama,“ 
prozradila nám s úsměvem. Z jídla má nejra-
ději kuřecí maso a v jejím jídelníčku nechybí 
zelenina. Ráda chodí na procházky a občas 
cvičí. Teď se však dostává do formy pomaleji, 
neboť byla na podzim nemocná a poležela si 
v nemocnici. To, že úsměv a elán ji však přes 
všechno, co zažila, neopustil, je zřejmé z je-
jího receptu na dlouhověkost. „Hlavně být 
veselá!“ říká s úsměvem. 

(Michaela Kousalová)



Odbor majetku města 
zveřejňuje tyto záměry:
• Prodej: pozemku p. č. 503/1, pozemku p. č. 

505/1, pozemku p. č. 840/17, pozemku p. č. 
840/18, pozemku p. č. 840/19, pozemku p. č. 
840/21, pozemku p. č. 840/37, pozemku p. č. 
840/39, pozemku p. č. 840/40, pozemku p. č. 
840/41, pozemku p. č. 840/211 a části pozemku 
p. č. 687 . Celkem 7124 m2. Vše v k. ú. Bohatice 
– Táborská ulice. Forma prodeje: veřejná licita-
ce; min. nabídková cena: 9 973 600 Kč

• Prodej: pozemku p. č. 475/4, pozemku p. č. 
619/4 a části pozemku p. č. 475/3. Celkem 1410 
m2. Vše v k. ú. Sedlec u Karlových Varů. Forma 
prodeje: veřejná licitace; min. nabídková cena: 
700 000 Kč. 

• Prodej: volné bytové jednotky č. 1116/4 v  bu-
dově č. p. 1116 (Zeyerova č.o. 17) vystavěné 
na pozemku p. č. 2339, ke které náleží spolu-
vlastnický podíl na společných částech budovy, 
a  pozemku o velikosti 468/5111; byt je o  veli-
kosti 1+1 o celkové ploše 46,8 m2, nachází se 
ve  3.  nadzemním podlaží, příslušenství tvoří 
sklep a mansarda. Forma prodeje: veřejná lici-
tace; min. nabídková cena: 350 000 Kč.

• Prodej: budovy č. p. 62 (Hornická) vystavěné na 
pozemku st. p. č. 53/2 a pozemku st. p. č. 53/2 
(výměra 408 m2), vše v k.ú. Olšová Vrata. Jedná 
se o nepodsklepenou budovu ve tvaru L, delší 
dobu bez využití a bez údržby. Kupní cena dle 
znaleckého posudku za stavbu i pozemek včet-
ně příslušenství: 512 950 Kč. (Další informace 
na úřední [i elektronické] desce magistrátu 
města, www.mmkv.cz či přímo na odboru ma-
jetku města.)

Představujeme projekt
Sdružení válečných veteránů

Z armády do civilního života je název pro-
jektu Sdružení válečných veteránů ČR. 

Organizaci založili v roce 1993 příslušníci 
Československé samostatné protichemic-
ké jednotky, účastníci operace Pouštní štít 
a Pouštní bouře v Perském zálivu 1990–
1991. Členy SVV jsou váleční veteráni, vojá-
ci v aktivní službě i mimo ni, příslušníci čs. 
jednotek, od roku 1993 českých nebo slo-
venských jednotek, účastníci zahraničních 
misí pod velením UN, OBSE nebo NATO. 
Zahraničních misí AČR se od roku 1991 do-
sud zúčastnilo 12 000 vojá-
ků, z tohoto počtu je 11 300 
členů SVV, převážně vojáků 
v záloze. Ročně přibývá sto 
nových členů.
Hlavní cíle organiza-
ce: 1.  Sociální a zdravotní 
podpora a pomoc. 2. Pod-
pora zařazení novodobých 
válečných veteránů na trhu 
práce po odchodu do zálo-
hy, vytváření pracovních 
příležitostí. 3. Podpora a po-
moc válečným veteránům 
v obtížných životních situa-
cích, zraněným, zdravotně 
a psychicky postiženým, 

nezaměstnaným, při ztrátě bydliště, při kon-
fliktu se zákonem. 4. Zlepšení povědomí 
veřejnosti o významu zahraniční spoluprá-
ce a účasti našeho státu při mírových ope-
racích OSN, OBSE a NATO. 5. Spolupráce 
se zdravotními a sociálními ústavy při péči 
o postižené novodobé veterány. 6. Výcho-
va mládeže k vlastenectví. Podrobnosti na: 
www.legionar.org. Adresa: Sdružení vá-
lečných veteránů ČR P. O. BOX 64, 120 00 
Praha 2, tel.: 724 337 095, 606 256 988,  
e-mail: svvcr@seznam.cz.

Kam hlásit havárie – nová linka
Magistrát města upozorňuje občany na možnost rychleji a flexibilněji nahlásit podněty a komunální 

problémy. V případě, že objeví závadu, havárii nebo poškození městského majetku (budovy, po-
zemku, komunikace atd.), mohou se obrátit na městskou policii. Strážníci budou následně kontaktovat 
odpovědné pracovníky magistrátu města. Telefonní číslo pro příjem podnětů je 353 118 911. Magistrát 
zároveň žádá občany, aby ke sdělování těchto podnětů nevyužívali linku 156, která slouží jako tísňová.

Sdružení válečných veteránů pořádá pravidelně akce také v na-
šem městě
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Zprávy z magistrátu

Od léta musí děti cestovat s vlastním pasem
Zápisy dětí v cestovním pasu rodiče platí 

pouze do 26. června 2012. Tímto datem 
končí platnost těchto zápisů a děti musí mít 
vyhotovený vlastní doklad (cestovní pas či 
občanský průkaz), na základě kterého mohou 
vycestovat do zahraničí. Vydání cestovního 
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji pro občana mladší-
ho 15 let je zpoplatněno. Správní poplatek je 
100 Kč a cestovní pas má platnost 5 let. Lhů-
ta pro jeho vyhotovení je 30 dnů. Jeden z ro-
dičů se musí i s dítětem dostavit na magistrát 
města. S sebou musí mít rodný list dítěte a 
svůj platný doklad totožnosti. Fotografii již 
nosit nemusí, děti budou vyfotografovány 
přímo na pracovišti cestovních dokladů. Ob-

čanům mladším 15 let je možné vyhotovit 
také cestovní pas tzv. blesk, tedy cestovní 
pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče 
dat s biometrickými údaji. V tomto případě 
je ovšem nutné kro-
mě rodného listu 
dítěte a platné-
ho dokladu 
t o t o ž n o s t i 
zákonného 
z á s t u p c e 
donést ješ-
tě dvě foto-
grafie dítě-
te a řádně 
v y p l n ě n ý 

předepsaný tiskopis vydaný MVČR. Doba 
platnosti „rychlopasu“ je 6 měsíců a vyho-
toven je během 15 dnů. Správní poplatek je 
1000 Kč. Jako cestovní doklad lze použít i ob-
čanský průkaz, ale pouze k překročení hranic 
s členským státem Evropské unie. Vydání ob-
čanského průkazu občanovi mladšímu 15 let 
je zpoplatněno. Správní poplatek je 50 Kč 
a občanský průkaz má platnost 5 let. Lhůta 
pro vyhotovení dokladu je 30 dnů. Příjem žá-
dostí o vydání cestovních pasů i občanských 
průkazů pro děti (osoby mladší 15 let) je na 
magistrátu města, Moskevská 21, pracoviště 
cestovních dokladů 1. patro budovy. Úřední 
doba: pondělí a středa 8,00–12,00 a 13,00–
17,00 hodin; pátek 08,00–12,00 hodin. (mm)
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Magistrát uspořádal 
workshop k cyklodo-
pravě 
Program roz-

voje cykli-
stické dopravy 
v našem městě 
byl tématem led-
nového workshopu, který uspořádal magistrát. 
„Koncepce je hotová a můžeme doladit detaily. 
Vybudování sítě šesti páteřních cyklotras navr-
hujeme rozložit do osmi let, tedy do roku 2020, 
a celkově vychází na přibližně 200 milionů. Prů-
měrně tak připadá na jeden rok cca 25 milionů 
korun investic,“ uvedl autor projektu Ota Řezan-
ka. Podle něho lze na rozvoj cykloinfrastruktury 
získat peníze z řady dotačních titulů tak, aby ko-
nečné náklady byly pro město nižší. Dále napří-
klad úprava ulice Sokolovské, tak aby po ní mohli 
jezdit cyklisté, nemusí být nijak složitá. Zajíma-
vých nápadů se sešla celá řada.

Vzpomínkový akt
Město Karlovy Vary ve spolupráci s Klubem 

T. G. M. si vás dovoluje pozvat na vzpomínko-
vý akt při příležitosti narození prvního prezidenta 
samostatného československého státu Tomá-
še Garrigua Masaryka v centru Karlových Varů. 
Vzpomínková akce se uskuteční dne 7. března 
2012 od 15 hodin u sochy T. G. Masaryka na stej-
nojmenné třídě.

Experti zahájili přípravy nominace pro UNESCO 
V karlovarském Poštovním dvoře se 

27. ledna poprvé sešla ke společnému 
jednání mezinárodní skupina expertů, která 
připravuje podklady pro zápis významných 
evropských lázní na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. K jednacímu 
stolu zasedli experti nominovaní městy Ba-
den-Baden, Wiesbaden a Bad Kissingen 
(Německo), Spa (Belgie), Bath (Velká Britá-
nie), Vichy (Francie) a městy České republiky 
(Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Luhačo-
vice a Mariánské Lázně). Předpokládá se, že 
nominační dokumentace (tzv. velký pasport) 
bude zpracována tak, aby v roce 2015 mohla 
být Českou republikou předložena Centru 
UNESCO spolu s žádostí o zápis na seznam 
UNESCO. Jednání skupiny, které svola-
lo město Karlovy Vary, navázalo na závěry 
loňského tzv. kulatého stolu odborníků na 
evropské lázně, kterého se zúčastnili odbor-
níci na problematiku lázeňství z Velké Britá-
nie, Francie, Spolkové republiky Německo, 
Belgie a České republiky. Na první letošní 
schůzce se expertní skupina po celodenní 
diskuzi shodla na základních bodech, které 
charakterizují podobu mezinárodní sériové 
nominace významných minerálních lázní 

Evropy a stanovují základní časový harmo-
nogram přípravy nominace. Další jednání 
se uskuteční v polovině června v anglickém 
Bathu, který již je památkou na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
Příští rokování by mělo mimo jiné doporučit 
Ministerstvu kultury ČR definitivní výběr 
lokalit pro sériovou nominaci. Lázně, kte-

ré se budou o nominaci ucházet, musejí být 
do konce roku 2013 zapsány na národních 
seznamech. Nominována mohou být jen ta 
lázeňská místa, která mají přírodní mine-
rální prameny. Bude hodnocen také celkový 
urbanistický koncept měst, architektonická 
hodnota klíčových lázeňských staveb, mezi-
národní věhlas, kulturní a duchovní význam.

Z jednání expertů evropských lázní v salonku Poštovního dvora

Turistická víza brání rozvoji turistiky
Zástupci města a karlovarského regionu 

se začátkem února zúčastnili na půdě 
Senátu jednání o vízové politice. Předcháze-
la mu řada jednání primátora s představiteli 
ministerstev vnitra a zahraničních věcí, na 
kterých se hovořilo o omezujících pravidlech 

pro získání vstupních, především turistic-
kých víz do České republiky. Město Karlovy 
Vary, majitelé hotelů i odborná veřejnost 
vnímají současný vízový režim jako překáž-
ku plného využití potenciálu incomingového 
cestovního ruchu. Hlavním problémem je 
složitost a finanční náročnost vízové proce-
dury pro zájemce o vcestování do ČR i našeho 
města, která je v některých ohledech nesou-
měřitelná s procedurou jiných evropských 
zemí Schengenského prostoru. Česká repub-
lika vyžaduje k žádosti o vízum připojit 10 
povinných příloh, zatímco některým jiným 
zemím (Polsko, Finsko, Lotyšsko) stačí pou-
ze pět. ČR také uděluje víza striktně na dobu 
pobytu, zatímco jiné země udělují víza s ča-
sovou tolerancí, případně vícevstupová víza. 
Jednání v Senátu přineslo řadu vysvětlení 
i nových polemik. Obě ministerstva výstupy 
tohoto jednání zpracují a navrhnou, zda je 
možné vízovou proceduru ČR zjednodušit na 
úroveň ostatních států Schengenu. Tím by se 
mohlo zabránit častému jevu, kdy lázeňští 
hosté ze zemí s vízovou povinností využívají 
ke vstupu do Schengenského prostoru jinou 
zemi než Českou republiku (hlavně Němec-
ko, Francii či Finsko). Vyřešení problému by 
mohlo přinést zvýšení návštěvnosti našeho 
města a lázní. (mm)

Loni navštívilo naše město 533 tisíc turistů, 
o sedm procent víc než v roce 2010
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Názory

Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická a komunální témata je již tradiční 
součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL 
č. 4/2012 je 15. 3. 2012.

HYDEPARK KRL

Zůstane nám moskevská?

V posledním čísle Hydeparku nás infor-
moval pan Kotek o návrhu přejmenování 

ulice Moskevská na ulici Václava Havla. My-
slím, že pan městský zastupitel a vůbec naši 
zákonodárci by se měli zabývat důležitějšími 

věcmi, jako je třeba vytváření pracovních 
míst v Karlovarském kraji a dodržování zá-
kladních lidských práv. Nebo nemají občané 
Karlovarska právo na práci a slušnou mzdu? 
Zaměstnavatelé šidí dělníky například tím, 

že neplatí svátky, i když lidé pracují, protože 
nejsou státní podnik a na výplatní pásku dají 
jen část výplaty, atd. Vláda si asi neuvědomu-
je, že dochází k pomalé a jisté likvidaci dělní-
ků. Ale my nemáme nic lepšího na práci než 
přejmenovávat ulice. Pane Kotku, buďte tak 
laskav a zajímejte se více o blaho občanů, a to 
tak, aby měli práci a aspoň trošku slušnou 
životní úroveň. Asi si neuvědomujete, že se 
nacházíme na pokraji katastrofy v nezaměst-
nanosti. Jak víte, vždy platilo: bez práce ne-
jsou koláče. Přeji všem čtenářům lepší časy 
a minimální nezaměstnanost. 
S pozdravem čtenář

(Forro Milan, Janáčkova 11, Stará Role)

které náZvy ulic lidem vadí

V našem městě se za nového vedení mno-
hé změnilo k lepšímu. Bylo by třeba do-

vést i otázku názvů ulic do konce. Chceme-li 
k nám přivést návštěvníky i ze západních 
zemí, je třeba, aby se tu cítili dobře. Ale bude 
tomu tak ve městě, v němž jména ulic budí do-
jem, že žijeme v socialismu? Není nutné ihned 
měnit občanské průkazy, mohou se používat 
do vyčerpání staré zásoby hlavičkového papí-
ru. Ostatně zvládnou to i jiná, menší města. 
Jaltská a Krymská se jmenují po konferencích, 
na nichž se rozhodlo o našem začlenění do so-
větské sféry. Mimochodem vedou na západ, 
takže název Norimberská nebo Řezenská by 
jim slušel lépe. Šmeral se zkompromitoval ko-
laborací s Rakouskem-Uherskem za světové 
války, v době, kdy už ostatní politikové usilo-
vali o samostatnost. Argument, že tyto názvy 
jsou již zavedené, také nelze přijmout – to by 
se nesmělo měnit nic (zejména ne logo) a měli 
bychom tu dosud Kaiser Franz Josef-Straße, 
Kaiser Wilhelm-Straße atd. Navrhoval bych 
tedy vyřešit názvy těchto ulic najednou, aby 
již v budoucnu nebylo nutno se k tomu vra-
cet a aby naše město nedělalo špatný dojem 
na návštěvníky z jiných míst, kde se s tímto 
problémem již dávno vypořádali. 

(Antonín Mařík, marik.kv@seznam.cz)

měnit náZvy, ale uvážlivě

Osobně jsem si velice vážil pana preziden-
ta Václava Havla a jistě by bylo vhodné 

ve městě jej připomenout. Ale tak, aby to 
bylo důstojné, a přitom finančně přijatelné 
i pro nás občany. Přejmenujme třeba některý 
most, park, nový bazén či školu. Pokud trváte 
na ulici Moskevská, nejprve prosím zveřejně-
te, kolik nás to bude stát. Na kolik přijdou jen 
změny razítek a tiskopisů institucí a firem, 
jejich náklady na změny v telefonních sezna-
mech a na internetu a pak také výroba a vý-
měna orientačních tabulí na zdech domů. 
Každá změna by se měla rozumně uvážit.

(Petr Pohanka, ok1fkv@volny.cz)

inzerce
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Mrazy stavbu bazénu nezastavily 
Ani třeskuté mrazy pod -20 ºC, které 

v únoru svíraly naše město, nepřerušily 
práce na novém bazénu. O tom, že zima prá-
ci nezastavila, přesvědčil další z kontrolních 
dnů, které se pravidelně opakují každé dva 
týdny. Smysl těchto kontrol je ověřit, zda prá-
ce pokračují podle harmonogramu, a vyřešit 
problémy, které v průběhu stavby vznikají. 
Bazén u KV Areny by měl již v září letošního 
roku nabídnout občanům a návštěvníkům 
města služby, které byly doposud v krajském 
městě nedostatečně pokryté. 

aktuální stav prací
Stavební práce na bazénu začaly loni v břez-
nu, do konce června probíhaly zemní práce, 
hloubení stavební jámy a zakládání stavby, 
od září rostla stavba do výšky a střechu dosta-

la na přelomu roku. Nyní je komplex zastřeše-
ný, v technických prostorách se instalují roz-
vody, osazuje se vzduchotechnika a dokončují 
se konstrukční práce. Výstavba krytého bazé-
nu, lávky a parkoviště u KV Areny patří k ak-
cím, které KRL pravidelně sledují.

na co se můžeme těšit 
Součástí pětadvacetimetrového plaveckého 
bazénu se šesti drahami a relaxační zónou 
i pro neplavce bude také 56 metrů dlouhý to-
bogan. Na bazénu budou instalovány vířiv-
ky, protiproudy a masážní hlavice. V kom-
plexu bude whirlpool, parní i suchá sauna, 
moderní zázemí šaten i občerstvení. 
Náklady na stavbu přesáhnou 270 milionů 
korun, podstatnou část z nich pokryje evrop-
ská dotace. Stavba bazénu je součástí pěti 

projektů Integrovaného plánu rozvoje města, 
na který věnuje Regionální operační program 
Regionu soudržnosti NUTS II Severozápad 
celkově 420 milionů korun (IPRM-ROP). 
V tuto chvíli jsou již dokončeny dva projekty 
integrovaného plánu: přírodní park v me-
andru Ohře a modernizace areálu Rolava. 
Po bazénu budou ještě následovat hala pro 
míčové sporty a centrum zdraví a bezpečí.

KV Arena se staví na nohy
Poprvé od svého otevření v roce 2009 se 

KV Arena dostala do zisku v řádu několi-
ka milionů korun. Hospodaření multifunkční 
haly neskončilo v červených číslech tak jako 
v předchozích letech. To, že vytvořila zisk, 
umožnily provozní úpravy a především re-

organizace dodavatelských a odběratelských 
smluv, která pomohla k důležitým úsporám. 
Podle jednatele Romana Malečka (na sním-
ku) má však KV Arena k ideálnímu stavu 
ještě kus cesty před sebou. Stále probíhají 
jednání o úpravách smluv. Dalším důležitým 

úkolem je vytvoření 
dostatečných rezerv 
na údržbu a opravy 
haly, protože se blíží 
konec záručních dob 
a stav věcí napovídá, 
že údržba haly ne-
bude jednoduchým 
úkolem. Cesta k lep-
šímu hospodaření 
KV Areny však ne-
vede pouze cestou 
úspor, ale především 
snahou dostat multi-
funkční komplex na 
mapu předních míst 

pro koná-
ní velkých 
kulturních 
a sportov-
ních akcí. 
Tým KV 
Areny vidí 
svůj hlavní 
úkol v práci 
vedoucí k tomu, že se hala zapíše do povědo-
mí pořadatelů a promotérů. To, že je již nyní 
o karlovarské hale slyšet, dokazují jednání 
o pořádání FED Cupu, velkých volejbalo-
vých a basketbalových akcí, ale i připravova-
né koncerty. Můžeme se tak těšit například 
na vystoupení skupiny Wanastowi Vjecy 
nebo slovenské kapely Team. KV Arena vyvíjí 
enormní úsilí, aby se letos představila v hale 
i hvězda mezinárodní úrovně. Držme palce 
a těšme se na všechny sportovní a kulturní 
akce, které se nám hala v letošním roce chys-
tá nabídnout. (Radek Volf)

Sledované stavby/KV Arena
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Zaznamenali jsme

Hranici 50 000 zachránili cizinci
Podle posledního sčítání  
žije v našem městě 53 737 
obyvatel. Je to čtvrtá nejnižší 
bilance za posledních 50 let. 
Nejméně obyvatel mělo město 
roku 1961, kdy zde žilo 50 034 
osob. Od minulého sčítání (2001) při-
bylo jen 379 obyvatel. První výsledek 
sčítání obyvatel města k 1. 1. 2011 uka-
zoval jen 51 115 osob. Konečný počet 
byl však vyšší. Propadu pod magickou 
hranici 50 tisíc obyvatel zabránili cizin-
ci. Jejich počet se zvýšil z 903 osob (sčí-
tání v roce 2001) na současných 7 710. 
Město Karlovy Vary se tak podílem 
14,3 % cizinců stalo nejvíce kosmopolit-
ním městem ČR. (Pro porovnání: v Praze 
žije rovných 14 % cizinců.)

V celém Karlovarském kraji žije 22 164 
cizinců (7,1 %), z toho v Chebu 3 423 

a v Sokolově 867 cizinců. Jejich počet se 
od minulého sčítání zvýšil o 210,9 %. Nejvíce 
přibylo Němců (o 1490 %) a Rusů (o 900 %). 
Pokud jde o národnosti, žije v našem kraji 
194 452 Čechů, 7 351 Slováků, 4 504 Němců, 
322 Moravanů, 251 Poláků a 225 obyvatel se 
hlásí k romské národnosti (tj. 0,1 % z těch, 
co při sčítání odpověděli). Zarážející je, že 
v našem regionu neodpovědělo 29,6 % dotá-
zaných na otázku, jaké jsou národnosti. 

ubylo místních rodáků
Při minulém sčítání (2001) žila v našem 
městě téměř polovina rodilých Karlovará-
ků (25 057 osob). Loni to bylo 21 743 míst-
ních rodáků. Přitom v Karlových Varech žije 
47 943 obyvatel s trvalým pobytem a 5 794 
osob zde má dlouhodobý pobyt. 

ženy mají navrch
V našem městě žije 28 296 žen a 25 441 
mužů. Při minulém sčítání roku 2001 byl roz-
díl 2 664 osob. Mezi ženami převládají vdané 
(9 787), dále svobodné (9 003), rozvedených 
je 4 463 a ovdovělých 3 270. Mezi muži ve-
dou svobodní (10 612), až druzí jsou ženatí 
(9 887), rozvedených je 3 204 a 649 vdovců. 
Podle věku jsou nejsilnějšími kategoriemi 
ženy (19 088) a muži (18 249) mezi 15 a 64 
lety, vyrovnané jsou kategorie do 14 let 
(3 255 mužů a 3 251 žen), v nejstarší katego-

rii nad 65 let vedou ženy (5 957), zatímco se-
niorů-mužů je jen 3 937. V celém kraji poklesl 
počet dětí do 14 let o 12,3 % a naopak přibylo 
o 32 % seniorů.

přibylo lidí beZ práce
Sčítání odhalilo, že za posledních deset let 
ubylo ve městě 4 700 ekonomicky aktivních 
obyvatel. Počty těch, kdo pracují, a těch, kdo 
pobírají důchod, dávky nebo jsou bez za-
městnání, jsou vyrovnané a pohybují se ko-
lem 21 tisíc osob. Přesně 2 601 responden-
tů ohlásilo, že jsou momentálně bez práce.
Dalších 21 411 Karlovaráků, včetně seniorů, 
je ekonomicky neaktivních. Počet zaměstna-
ných je o něco vyšší (21 716) a z nich předsta-
vují většinu zaměstnanci (15 625), dále 3 295 
Karlovaráků pracuje na vlastní účet a 1 142 
dotázaných se uvedlo jako zaměstnavatel 
a majitel firmy. V rámci kraje je podíl ekono-
micky aktivních obyvatel 47,5 %. 

ve vZdělání Zaostáváme
Zatímco v Praze má každý pátý obyvatel vy-
sokou školu (22,5 %), v Karlovarském kraji je 
podíl VŠ nejnižší z ČR (7,2 %). V našem měs-
tě má z obyvatel starších 15 let celkem 15 133 
osob maturitu a 12 421 osob výuční list. Vy-
sokoškolský diplom získalo 5 470 osob. Zbý-
vajících 6 764 občanů má buď základní nebo 
nedokončené vzdělání a 182 obyvatel města 
je bez vzdělání.

věřících Zbyly dvě třetiny
Při sčítání v březnu 2001 se hlásilo k víře 
více než 11,5 tisíce obyvatel města. Současný 
počet věřících je jen dvoutřetinový. Největší 
úbytek podle loňského sčítání zaznamena-
la církev římskokatolická o téměř 6,5 tisíce 

ciZinci
v našem městě:
Ukrajinci (1 067)
Němci (950)
Vietnamci (785)
Slováci (242)
Poláci (21)

v celém kraji:
Vietnamci (6 253)

Němci (4 530)
Rusové (4 508)

Ukrajinci (2 488) 
Slováci (1 577)
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Sčítání 2011

věřících. Pokles počtu věřících zaznamenal 
Karlovarský kraj 65 %, v rámci ČR to byl 
po Ústeckém kraji druhý největší.

v počtu domů žádné Změny
V našem městě bylo k 26. březnu 2011 sečte-
no 5 002 domů. Z nich bylo 4 542 obydlených. 
Více než polovinou se na jejich počtu podíle-
jí rodinné domy (2 310) a dále bytové domy 
(2 044 objektů). Ve valné většině mají domy 
své vlastníky, pouze 217 domů je v majetku 
města nebo státu. Sčítání odhalilo také 460 
neobydlených domů v našem městě. Ve větši-
ně případů (301) šlo o rodinné domy. Dalších 
44 objektů byly bytové domy. Zcela nezpůso-
bilých domů k bydlení je v našem městě pět. 
Pokud jde o obydlené byty, z celkového počtu 
19 434 bytových jednotek ve městě je většina 
(12 110) v osobním vlastnictví a 2 751 bytů je 
ve vlastním domě. Od roku 2001 bylo ve měs-

tě dokončeno 1 368 nových bytů. Již 10 224 
domácností (52,6 %) uvedlo, že má internet. 
Naopak 528 domácností nemá vlastní kou-
pelnu a 655 bytů má jen společný záchod 
v domě. 

aktuální data našeho města
Současná rozloha našeho města je 5 909 
hektarů, z toho je 567 hektarů orná půda, 
204 hektarů jsou zahrady, máme pět hektarů 
ovocných sadů a 691 hektarů trávníků a luk. 
K výměře města patří rovněž 2 558 hektarů 
lázeňských lesů a 142 hektarů vodních ploch. 
Ve městě máme 14 knihoven, dvě stálá a jed-
no letní kino, devět divadelních scén, čtyři 
muzea a 14 galerií. Také deset kostelů, čtyři 
hřbitovy, jedno krematorium, dvě smuteční 
síně a 42 lázeňských léčeben. Město se člení 
na 15 částí a katastrů. Na jeho území je 14 zá-
kladních škol, dvě umělecké a čtyři mateřské 

školy, dále dvě gymnázia, 19 středních škol 
a učilišť, tři vyšší odborné školy. Karlovy 
Vary mají 15 domů sociální péče včetně do-
movů pro seniory, azylových domů, pěti 
domů s pečovatelskou službou a šesti sociál-
ních poraden. Ve městě je rovněž pět krytých 
bazénů, 22 hřišť, 14 tělocvičen, jeden zimní 
a tři otevřené stadiony. Dalších sportovišť je 
v katastru města celkem 37. Loňské sčítání 
rovněž zapsalo 247 ordinací lékařů včetně 
těch lázeňských, 46 zubních a deseti gyneko-
logických.

(Zpracováno z předběžných výsledků Sčítání 
lidu, domů a bytů 2011, které Karlovarským 
radničním listům exkluzivně poskytla ředi-
telka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech 
ing. Jaroslava Šenitková. Konečné výsledky 
sčítání v našem městě budou k dispozici až 
koncem letošního roku.)

CK Karlovy Vary, ul. Dr. Bechera 23
� 353 234 249 | mob. 724 626 762
www.cedok.cz

Léto 2012 v prodeji !
až15%*sleva
za včasný nákup do konce února

Pobyt pro DÍTĚ
ZDARMA**

SLEVA pro seniory
až 25%**

Žádejte letní katalogy !
* Ze základní ceny pro členy Clubu Čedok, ostatní
klienti čerpají slevu až 12 % základní ceny

** Platí pro vybrané zájezdy ze základní ceny.
Podmínky viz katalogy.

CK Karlovy Vary_92x86_cmyk 17.2.2012 12:02 Stránka 1

SC-312010/02
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Činohra připravila další premiéru
Činohra Karlovarského městského diva-

dla nastudovala další, v pořadí již druhé 
představení. Tentokrát jde o hru Komedie 
potmě od autora Petera Shaffera. Režírová-
ní se ujal umělecký šéf činohry Petr Seydler. 
Před premiérou, která bude 17. března, jsme 
mu položili pár otázek.

Shafferova Black Comedy je u nás známá spíš 
jako Černá komedie. Proč jste dal přednost 
méně užívanému titulu Komedie potmě?
Myslím si, že titul Černá komedie by mohl být 
vnímán divákem jako inscenace, která bude 
plná černého humoru. A to v případě této 
nebojím se říct situační frašky je zavádějící. 
Název Černá komedie bych klidně přisoudil 
komediím McDonagha, ale k Shafferovi se 
v našem českém kontextu příliš nehodí. Ko-
medie potmě je plná brilantního, nesžíravého 
čistého humoru a já mohu našeho diváka ujis-
tit, že se nedočká žádných kostlivců ve skříni. 
Obrazně, a samozřejmě i doslova řečeno!

Může inscenování Komedie potmě přispět 
k budování nového hereckého souboru?
Určitě může. Kromě lidí, kteří už v našem 

divadle hráli (Pavel Nový, Lucie Domesová, 
Karel Beseda, Lenka Ouhrabková), jsem ob-
sadil do krásných rolí i vynikající mladé he-
recké kolegy (Ladislav Odrazil, Martin Cha-
mer, Alexandra Ptáčková), kteří v Karlových 
Varech nikdy nehráli a nikde není psáno, že 
s námi nebudou spolupracovat i v dalších in-
scenacích. Snažím se při obsazování komedií 
myslet na tři aspekty (kromě samozřejmě 
nutných hereckých kvalit): za prvé na to, že 
KMD existovalo léta jako úspěšný a hlavně 
tvůrčím způsobem aktivní subjekt, takže má 
velikou tradici, kterou prezentuje několik 
členů bývalého souboru. Za druhé chci ko-
lem karlovarského divadla vytvořit početný 
kruh mladých, skvělých herců – příslibů jeho 
budoucnosti. A za třetí vždycky  mezi nás při-
vést nějakou známou a samozřejmě herecky 
výjimečnou osobnost. V případě Komedie 
potmě skvělého herce z Ypsilonky Pavla 
Nového. Je to dobré nejenom pro diváka, ale 
i pro nás. Máme možnost se učit a hlavně se 
poměřovat. Není nic lepšího než zdravá kon-
kurence.

Vedly vás k výběru hry i praktické důvody?
Je to komedie pro nás ideální i provozně. Osm 
herců, scéna bez nutných přestaveb během 
představení – pro nás jsou tyto praktické vý-
hody nutností. Finanční stránka stále ještě 
začínající Činohru KMD samozřejmě značně 
zatěžuje. Chceme našim divákům předvést 
mnoho zábavy za málo peněz. Problém je, že 
takových výjimečných her, jako je Shafferova 
Komedie potmě, které jsou provozně únosné 
a zároveň vynikající, je značně omezený po-
čet. Tzn. že s tímto nutným přístupem dlouhá 
léta rozhodně nevydržíme. (JaP)

Co chystá Karlovarský 
symfonický orchestr
V březnu čeká příznivce krásné hudby boha-

tá nabídka světových děl v šesti koncertech, 
včetně neobyčejného hudebního zážitku při ko-
morním koncertu Guarneri Tria. V  zákulisí KSO 
jsou v plném proudu přípravy sezony 2012/2013. 
„V dramaturgickém plánu se objeví hlavně autoři, 
kteří v letech končících dvojkou a trojkou ve svých 
datech jubilují. Namátkou Debussy, Haydn, Stra-
vinskij, Brahms, Čajkovskij, Prokofjev, Rachma-
ninov, ale také Lutoslawski. V  roce 2013 KSO 
patřičně oslaví 200 let od narození dvou velikánů 
evropské hudby – Giuseppe Verdiho a  Richarda 
Wagnera. Neopomeneme ani výročí Josefa a Au-
gusta Labitzkých, bez kterých by KSO nikdy ne-
existoval,“ slibuje ředitel KSO Šimon Kaňka. Or-
chestr je živý, proměňující se organismus, proto 
se uskutečnily konkurzy do skupin prvních a dru-
hých houslí, hobojů a lesních rohů. Za harfistku 
Zdislavu Melicharovou bude KSO po  dobu jejích 
mateřských povinností najímat externí harfisty.
Na hudbě k němému filmu Nosferatu finišuje 
po sedmi měsících skladatel Karel Šimandl. Půjde 
o multimediální projekt kombinující symfonickou 
a elektroakustickou hudbu, živě hranou KSO, s fil-
movou projekcí slavného snímku. Premiéra bude 
v květnu.

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ (střední škola)
Přihlášky do 1. ročníku střední školy, oboru vzdělání praktické školy 
dvouleté, 78-62-C/02, denní formy středního vzdělávání, je nutno 

zaslat nejpozději do 15. března 2012 na adresu školy:  
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, 

Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary. 
Přijímací řízení formou schůzky proběhne ve dnech  

23. dubna 2012 od 8.00 do 15.00 hodin v budově školy.
Praktická škola dvouletá je určena 
žákům se středně těžkým mentálním 
postižením, případně lehkým mentál-
ním postižením v kombinaci s dalším 
zdravotním postižením, kteří ukončili 
povinnou školní docházku v základní 
škole samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením, v základní škole 
speciální, v základní škole v nižším 
ročníku než v devátém. 
Cílem vzdělávání žáků je umožnit 
získávání základních vědomostí, doved-
ností a návyků pro výkon jednoduchých 

činností v oblastech praktického života. 
Edukační proces je organizován tak, 
aby odpovídal psychickým i tělesným 
schopnostem žáků a respektoval jejich 
individuální zvláštnosti a specifické 
potřeby, umožněný sníženým počtem 
žáků ve třídě. Vzdělávání se ukončuje 
závěrečnou zkouškou, v níž se dosa-
huje stupně středního vzdělání a skládá 
se z ústní teoretické i praktické zkoušky. 
Úspěšným ukončením vzdělávacího 
programu žák získá střední vzdělání. 
Vzdělávání je zdarma.

Podmínky a kritéria o přijetí ke vzdělávání na střední škole jsou 
zveřejněny na oficiálních webových stránkách školy:  

www.specskoly.cz.
Výchovný poradce: Mgr. Jan Matura, v. r.
Telefon: 353 561 766
 733 625 904
Ředitelka školy:  
Mgr. Martina Kheilová, v. r. SC-320035/03

Kurz pro budoucí prvňáčky
Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává 

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pořádá 
pro děti před nástupem povinné školní docházky do základní školy 

Kurz pro budoucí prvňáčky.
Budoucím školáčkům je v kurzu poskytována zvýšená individuální péče 
metodami přiměřenými vývojové úrovni každého dítěte. Děti se učí spolu-
pracovat mezi sebou, jednat s dospělými a plnit zadané úkoly samostatně. 
Vedeme děti k tomu, aby postupně dokázaly po omezenou dobu udržet 
pozornost a aby se zlepšila jejich grafomotorika. Zaměřujeme se na rozvoj 
sluchového a zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku 
čtení a psaní nebyla pro děti velkým problémem. Toho všeho dosahujeme 
bez nátlaku, způsobem „hry na školu“.

Kurz probíhá bezplatně v měsících březen, duben, květen a červen 
vždy jednou týdně po dvou hodinách  

v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.

S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu  
dne 5. března 2012 od 13.30 do 16.00 hodin v budově  

Základní školy, mateřské školy a praktické školy Karlovy Vary, 
Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role.

Předběžně mohou rodiče přihlásit své dítě na telefonních číslech: 
353 549 172, 739 322 351

Těšíme se na setkání s dětmi  
a spolupráci s rodiči.

Pracovníci SPC a ředitelka školy 
Mgr. Martina Kheilová SC-320035/04

ODDLUŽENÍ – OSOBNÍ BANKROT
Ocitli jste se v dluhové pasti?

Hrozí Vám nebo již probíhá exekuce?
Neváhejte a začněte  

svoji situaci účinně řešit.
Oddlužení dle insolventního řízení 

je určen pro dlužníky – nepodnikatele. 
Dle zákona je možné splácet své dluhy 

formou měsíčních splátek. Možnost 
oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhá 
šance tak, že po uhrazení alespoň 30 % 

závazků je dlužník osvobozen od placení 
zbytku dluhu. Garance vrácení poplatku 

v případě zamítnutí ze strany soudu. 
Bližší informace na telefonech

777 002 692–777 002 696

SC-320356/01
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO  
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary  

Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

1. 3. 19:30  ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: VÍLA 
OHŘE 
Tvůrci projektu vás zavedou do doby dávno minulé, kdy 
Karlovy Vary ještě neexistovaly, ale lidé už zde žili a proží-
vali své každodenní radosti i obavy. Hudba: Karel Šimandl.

3. 3. 19:30  Peter Quilter: OPONA NAHORU! 
- Divadlo Palace
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jed-
noho mrtvého muže. Všechny po něm totiž zdědí divadlo. 
Ale nebyla by to anglická situační komedie, kdyby nebožtík 
neměl jednu podmínku. Hrají: Jana Krausová, Linda Rybo-
vá ad. Režie: David Prachař

4. 3.  19:30  Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KO-
MEDIE - ČKMD - Činohra Karlovarského městského 
divadla
Komedie o smyslu a problémech samotné existence diva-
dla. Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé 
hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak. Hrají: 
Igor Bareš, Lucie Domesová ad. Režie: Michal Przebinda

6. 3.  19:30  Sue Townsendová: HLEDÁNÍ 
SLOV - Divadlo Kalich
Hra je o osudech čtveřice lidí diskrétně spojených kurzem 
čtení a psaní pro dospělé, kteří z nějakých důvodů neovlá-
dají tyto základní dovednosti, jak je obvyklé. Hrají: Oldřich 
Vízner, Sabina Laurinová, Barbora Munzarová a Hynek 
Čermák. Režie: Jakub Nvota

8. 3.  19:30  Balet: BOLERO - Jihočeské 
divadlo
Z bohatého mezinárodního repertoáru vám představíme 
Un Ballo světově uznávaného choreografa Jiřího Kyliána a 
dvě díla šéfa baletu Jihočeského divadla Attily Egerháziho 
Carmen a Bolero. Během večera uvidíte celý baletní sou-
bor včetně sólistů z České republiky.

11. 3.  15:00  Jiří Kahoun: PŘÍBĚHY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ - Divadlo Krapet Praha
Přijďte se podívat do divadla za Čmeldou a Brumdou na 
Příhody včelích medvídků. Na malé čmeláčky si zavzpomí-
nají jistě rádi i Vaši rodiče, kteří je už také jako malí vídávali 
ve večerníčkových pohádkách. Režie: Zdeněk Tomeš

14. 3.  19:30  Antonín Dvořák: RUSALKA - 
Severočeské divadlo opery a baletu
Rusalka vznikla spojením lyrického libreta Jaroslava 
Kvapila a geniální hudby Antonína Dvořáka. Opera líčící 
Rusalčinu lásku k člověku nese hluboké morální poselství 
o oběti a odpuštění. Hrají: Rusalka: Jitka Burgetová / Li-
ana Sass, Princ: Jaroslav Kovacs / Milan ad. Režie: Irena 
Žantovská

17. 3. 19:30  Peter Schaffer: KOMEDIE PO-
TMĚ - PREMIÉRA - Činohra Karlovarského městského 
divadla
Komedie potmě otevřela Peteru Shafferovi cestu na evrop-
ská jeviště. Dnes je pokládána za jednu z nejoriginálněj-
ších, nejduchaplnějších a nejzábavnějších komedií situač-
ního žánru vůbec. A nápad, na němž je založena - záměna 
světla a tmy - za nápad století. A nebyl by to Peter Shaffer, 
kdyby jím směřoval pouze k formě. Formální princip sa-
mozřejmě otevírá prostor velice neotřelé a neodolatelné 
situační komice. Zároveň však nese obsah, téma: Jak se 
chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl naší pře-
tvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece na něco 
hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o pokrytec-
tví. Hrají: Pavel Nový, Lucie Domesová, Ladislav Odrazil, 
Alexandra Ptáčková, Lenka Ouhrabková, Karel Beseda, 
Martin Chamer. Režie: Jiří Seydler

20. 3.  19:30  Koncert: GLENN MILLER STORY 
- Big Band Karlovy Vary
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovar-
ského regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. 
Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté 
éry swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, 
Benny Goodmann, George Gershwin aj. Sólo zpěv: Miro-
slava Lendělová

21. 2.  19:30  KAREL PLÍHAL - koncert 
Melodická hudba a hravá poezie: tyto dva pilíře drží po-
myslný most, který spojuje opačné břehy řeky. Stavitel 
mostu, písničkář Karel Plíhal, k sobě trpělivě a promyšleně 
skládá jednotlivé stavební kameny: slova, rýmy a akordy 
tak, aby byl ve výsledku most co nejpevnější a aby lidé 
neměli důvod volit k cestě z jednoho břehu na druhý most 
jiný. 

23. 3.  19:30  Peter Schaffer: KOMEDIE 
POTMĚ - Činohra Karlovarského městského divadla
Komedie potmě je nádherná fraška o pokrytectví. Jak se 
chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl naší pře-
tvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece na něco 
hrajeme. Hrají: Pavel Nový, Lucie Domesová ad. Režie: Jiří 
Seydler

25. 3.  15:00  Marie Petrovská: O PRINCI 
VENDELÍNOVI - Divadlo M Duchcov
Výpravná hudební pohádka o tom, jak rozverný princ se 
v převleku o princeznu ucházel. Hrají a zpívají: Milan Pet-
rovský, Marie Petrovská, Vendula Šťastná ad. Hudba: Jiří 
Kopa. Text písní: Milan Petrovský. Režie: Marie a Milan 
Petrovští

26. 3.  19:30  Agatha Christie: A pak už tam 
nezbyl ani jeden (aneb Deset malých černoušků)
Divadlo Radka Brzobohatého. Deset lidí z různých sociál-
ních vrstev přijme pozvání na tajuplný ostrov. Po příjezdu 
však pozvaní zjistí, že hostitelé chybí. Na úvodní večeři 
jsou všichni přítomní hlasem z nahrávky obviněni z činů, 
které v minulosti spáchali, ale nebyli za ně odsouzeni. 
A kolotoč záhadných vražd začíná... Hrají: Dagmar Čárová, 
Petr Vágner ad. Režie: Hana Gregorová, Roman Štolpa

29. 3.  19:30  IRSKÁ TANEČNÍ SHOW: FANTA-
SY OF DANCE - Taneční soubor Merlin
Taneční soubor Merlin ze Slovenska se představí s pro-
gramem IRSKÉ TANEČNÍ SHOW - Fantasy of Dance. Uvi-
díte dynamické a působivé taneční vystoupení. Atmosféru 
tohoto programu působivě zvýrazňuje velkolepé scénické 
a světelné vyznění a mnoho kostýmových převleků, které 
efektně dotváří dokonalý umělecký zážitek z představení. 

31. 3.  19:30  William Shakespeare: MNOHO 
POVYKU PRO NIC - Západočeské divadlo Cheb
Intrika a šikovně vypuštěná lež je dvousečná zbraň: jed-
nomu zajistí lásku, druhému pomůže do hrobu... Klasická 
komedie. Hrají: Pavel Marek, Kamil Prachař ad. Režie: Filip 
Nuckolls

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

2. 3. 19.30 Lázně III  
Symfonický koncert KSO - A6
Závěrečný symfonický koncert dirigentských kurzů ve 
spolupráci s Zürcher Hochschule der Künste. Alexan-
dr Porfirjevič Borodin: Ve stepích střední Asie. Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll Skotská, 
op.  56. Alexander Konstantinovič Glazunov: Koncert pro 
housle a moll, op. 82. Chiharu Taki - housle. Účastníci di-
rigentských kurzů: Peter Werlen, Andreas Signer, Ursula 
Lehmann. Dominik Lukas Vogt. Dirigent a vedoucí projektu 
Marc Kissoczy (Kanada a Švýcarsko)

9. 3. 19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO - B6
Claude Debussy: Obrazy - Iberia. Vladimír Vlna: Koncert 
pro hoboj. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda - sym-
fonická suita, op. 35. Vratislav Vlna - hoboj. Dirigent Jan 
Mikoláš

 16. 3. 19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO - C6
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba – předehra. 
Ondřej Kukal: Koncert pro housle. Ondřej Kukal: Concer-
tino pro klarinet. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A 
dur, op. 92. Martina Bačová - housle. Zdeněk Drholecký 
- klarinet. Dirigent Ondřej Kukal

20. 3. 19.30 Lázně III 
Komorní koncert - Guarneri trio Prague
Josef Suk: Elegie, op. 23. Bedřich Smetana: Trio g 
moll, op. 15. Antonín Dvořák: „Dumky“ e moll, op. 96
Čeněk Pavlík - housle. Marek Jerie - violoncello. Ivan Klán-
ský - klavír.

23. 3. 19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO - A7
Alexandr Borodin: Polovecké tance. Sergej Prokofjev: Kon-
cert pro klavír č. 1. Sergej Prokofjev: Symfonie č. 5 B dur, 
op. 100. Jan Simon - klavír. Dirigent Vladimír Válek

30. 3. 19.30 Lázně III 
Symfonický koncert KSO - B7
Alban Berg: Koncert pro housle. Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Koncert pro housle č. 3 G dur. Petr Iljič Čajkovskij: 
Symfonie č. 6 h moll „Patetická“, op. 74. Ivan Ženatý - 
housle. Dirigent Jiří Štrunc

GRANDHOTEL PUPP
Mírové nám. 2, Karlovy Vary  

Tel.: 353109111, www.pupp.cz

31. 3.  20,00  XIX. Ples Harmonie
pořádá Centrum pro zdravotně postižené, moderuje Petr 
Rychlý, k tanci hraje Forteband J. P. Š. Vstupenky od 50 
do  200 Kč. Prodej vstupenek: Sokolovská 54, K.  Vary, 
Tel.: 602 340 549, 603 725 000, 353234666.
Více nformací na: www.sluzbypostizenym.cz

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní stu-

dio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

2. 3. 19.30 
Božena Němcová, Jaroslav Seifert – Píseň o Viktorce 
Klasický příběh o lásce a vášni. Jedna žena dvakrát jinak. 
Co asi bolelo to ubohé srdce, co mu udělali? Inscenace na-
studovaná k padesátému výročí založení souboru. 

Vstup 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.

3. 3.  19.30 
Bebíčko 
 Mladá karlovarská doom-popová kapela, která 
působí na scéně teprve necelý rok, nevystoupí v Husovce 
jen tak bezdůvodně. Zahraje do ouška jubilantovi Honzovi 
Madiarovi. 

5. 3. 19.30 
J. H. Krchovský & Krch–off band
Slavný básník J. H. Krchovský zatoužil svoje verše nejen 
psát a číst, ale také zpívat. A protože se k té příležitosti  
obklopil samými dobrými muzikanty, vzešla z tohoto nápa-
du velmi populární kapela. 

8. 3.  19.30 
Bitumen Beat
Kapela, která vznikla v roce 2010 na průsečíku romské a 
světové hudby sedmdesátých až devadesátých minulého 
století a počátku druhého tisíciletí. Předchůdcem Bitume-
nu je kapela Terne Čhave.

12. 3.  19.30 
Jiří Konvrzek 
Nenapodobitelný hudební samorost a originál, člen sdru-
žení Osamělí písničkáři, svérázný zpěvák i textař, který 
svoje písně doprovází na vlastnoručně vyrobené hudební 
nástroje, se do Klubu Paderewski vrací po čtyřech letech. 

14. 3.  19.30 
Neruda
Matěj Ruppert (Monkey Business) a Roman Holý (J.A.R.) 
upletli další hudební překvápko. Neruda - hlučná  skupi-
na se silnou dávkou humoru a zvuků drsných jako šmirgl-
papír, spletených do masité pomlázky.

16. 3. 19.30 
Carlo Goldoni - Treperendy 
Repríza situační komedie z pera slavného italského dra-
matika Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia  
D3. 

Vstupné 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.

19. 3.  18.00 
Hana Rysová – Poetická Praha a Bigbíťáci (vernisáž 
výstavy)
Vernisáž výstavy fotografií přední české autorky Hany 
Rysové. Ta představí dva tematické okruhy – snímky praž-
ských zákoutí, která jsou dnes často už minulostí, a před-
ních československých rockerů v juvenilním věku.

19. 3.  19.30 
Jana Koubková Quartet
Přední českou jazzovou vokalistku doprovází Ondřej Kabr-
na (keyb., akordeon, arabská loutna), Jan Červenka (ds., 
djembé) a Jan Keller (bass). 

20. 3. 18.30 
Bubenický workshop Pavla Valdmana
Bubenický seminář připravil renomovaný bubeník Pavel 
Valdman, kterého lidé znají z kapel Janka Ledeckého, Air-
fare nebo Ewy Farné. 

27. 3.  19.00 
Blízké setkání s Jaroslavem Duškem 
Jaroslav Dušek se představí nejen jako známý herec, ko-
mik, improvizátor a cestovatel, ale především jako člověk.  
Pořad je vskutku blízkým setkáním, ve kterém má své mís-
to humor, improvizace a diskuze, ale též životní moudrost 
a sdílení. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

14. 3. 17,00 Beseda s cestovatelem Pavlem 
Rusevem
Malajsie, Nový Zéland, Vietnam, Kambodža, Brunej.

21. 3. 17,00  Další setkání s Ing. Zdeňkem 
Nepustilem a jeho čaji
Překvapením budou nejen chuťové projevy čajů, ale i jejich 
balení, vůně a tvary. Každý účastník degustace všechny 
čaje a byliny detailně pozná „na vlastní kůži“ a uslyší řadu 
zajímavostí. Vybrané čaje bude možno zakoupit.

LETEM SVĚTEM A ŽIVOTEM LITERÁRNÍCH OSLAVENCŮ 
Soutěž pro děti. Každý měsíc bude „na paškále“ jeden 
spisovatel. Soutěž probíhá od 6. 2. do konce května. Při-
pojit se mohou děti kdykoliv. Všechny informace se dozvíte 
na všech pobočkách Městské knihovny nebo na e-mailu: 
l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz. Vítězové získají 
hezké ceny. 

BŘEZEN – měsíc čtenářů 2012
Již třetí ročník celostátní akce vyhlásil Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků (SKIP). Letošní motto: Sladký 
život s knihovnou! Všichni návštěvníci, nejen čtenáři, bez 
rozdílu věku, se mohou zúčastnit akce M. D. RETTIGOVÁ 
aneb ,,Sladká tajemství našich babiček“.

28. 3. 11.00 – 13.00  
Přijímáme vaše kulinářské speciality v knihovně 
na I. P. Pavlova 7. 
Ochutnávka a vyhodnocení proběhne od 14 do 15 hod.

Najdete nás na Facebooku!

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: 
Pondělí – čtvrtek 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.  
Pátek – 12.00–16.00 h. 
Středa – zavřeno

KONTAKTY NA POBOČKY:
Čankovská – U Koupaliště 854 tel.: 353 565 085
Drahovice – Vítězná 49  tel.: 353 226 346
Růžový vrch – Sedlecká 4 tel.: 353 564 844
Tuhnice – Wolkerova 1  tel.: 353 227 747
Vyhlídka – Raisova 4   tel.: 353 224 203
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Pro veřejnost
Studijní odd. Lidická
13. 3.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových auto-
rů. Tentokrát z knihy Viktora Fischla Hovory s Aničkou čtou 
Hana Franková a Libuše Balounová

17. 3.  17:00 Karlovarské lanovky, Vřídelní 
kolonáda
Přednáška Libora Humla a Lumíra Hubínka doprovázená 
množstvím fotografií

27. 3.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Tentokrát z knihy Jasutaky Cuciho Peklo čte Míša Čápová

31. 3. 16:00 - 23:00  
MARATON ČTENÍ
Téma: Legendárium J. R. R. Tolkiena

A-klub Dvory
14. 3. 16:30 MUZIKOLOGIE PO NAŠEM aneb 
odpolední hudební škola v A-klubu
Vzdělávací pořad pro ty, kteří se chtějí seznámit s různými 
hudebními žánry. Tentokrát Psychedelický rock (Jefferson 
Airplane, Doors, Love…)

Výstavy
Kavárna Dvory:
1. 3. – 27. 4. STŘEPINY Z ARCHIVU
Výstava fotografií Petra Pohanky k 77. výročí narození to-
hoto významného regionálního fotografa. Setkání s auto-
rem a zahájení jeho výstavy proběhne v kavárně knihovny 
ve Dvorech 5. 3. v 16:30 hodin

A-klub Dvory:
5. 3. – 30. 4. TĚLA 
Výstava obrazů Libora BÍLSKÉHO - malíře samouka.

Studijní odd. Lidická
5. 3. – 27. 4. EXTRÉMY 
Výtvarné práce studentů SOŠPG, gymnázia a Pedagogic-

kého lycea vedených Janou Haladovou

Pro děti
Dětské odd. Dvory:
7., 14., 21., 28. 3. 15:00 STŘEDA S POHÁD-
KOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd

2., 9., 16., 23. 3.  15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let

24. 3. 10:00  REJ VODNÍKŮ
Den plný zábavy, her, soutěží a pohádek o vodě a všem, co 
s vodou souvisí.  

30. 3. 15:00 EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti 
od 7 let

Pro seniory
8. 3. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Představení Divadla Dagmar – Zdeněk Šmíd Po-
věsti

22. 3. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

Herní klub
A-klub Dvory:
1., 8., 15., 22., 29. 3. 15:00 HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společen-
ských deskových her.

17. 3. 10:00   HERNÍ SOBOTA
Celodenní hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary,  
příroda Karlovarska
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického 
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňské-
ho města od 15. století po dnešek. 

Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

29. 2. - 29. 4. PLATÍM
Expozice historických pokladen z Muzea obchodu v Bra-
tislavě.

21. 3. 17,00 Přednáška: Karlovy Vary 
a jejich vlastivědné písemnictví
Přednáší historik Stanislav Burachovič. 

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary 

Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

Bližší informace o pozorování pro veřejnost na tel. č. 
777 953 422, objednávky skupinových exkursí na tel. 
č. 777 953 421, e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

MAYSKÝ KALENDÁŘ
Středa 21. března 2012 v 17:15 hodin
KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY – DVORY
Přednáška uznávaného odborníka na staré kultury 
a civilizace Ing. Adolfa Innemana, Ph.D.
Posvátný mayský kalendář Tzolkin je dnes předmětem in-
tenzivního zájmu tisíců lidí. Byl rozluštěn teprve v nedávné 
době. Prakticky každý dnes ví, že končí cyklus Velkého po-
čtu, tzv. „pátého slunce“ po 5125 letech v roce 2012, ale to 
je jen nepatrný úsek na časové ose. Badatele ohromilo, že 
časové úseky uvádějící stáří vesmíru moderní vědou znali 
již staří Mayové, podle jejich astrologických výpočtů je 
vesmír starý 16,6 miliardy let. Rozlišují celkem devět Pod-
světí a třináctero Nebes. Čas podle nich neprobíhá rovno-
měrně, ale odvíjí se ve stále se zkracujících cyklech. Toto 
zrychlování pociťujeme i v našich životech. Nejrychlejší 
průběh času jsme zažili v předchozím kalendářním roce. 
Od 11. února do 28. října 2011 proběhlo 260 posledních 
dní Tzolkinu, kdy se Země energeticky propojila se stře-
dem naší galaxie v souhvězdí Střelce, kde Mléčná dráha 
je nejširší a je zde silné duchovní kosmické vyzařování. 
Pan Adolf Inneman nás seznámí se spoustou dalších tajů 
a zákonitostí mayského kalendáře. Nenechte si ujít tuto 
jedinečnou příležitost.

MALÁ PLANETÁRNÍ PROCHÁZKA
Denně od 2. do 10. března 2012 dle individuelní 
domluvy na telefonu 777 95 34 22
Večerní pozorování Merkura, Venuše, Jupitera a Měsí-
ce, dle možností i Marsu, na odloučeném pozorovacím 
stanovišti: konečná autobusu MHD 13 ve Staré Roli, kři-
žovatka ulic Okružní a Svobodova. Zájemci se musí tele-
fonicky předem objednat mezi 14. a 16. hodinou. Pokud 
se nedovoláte, ozveme se zpět. Na tel. č. 777 953 422 si 
s vámi průvodce dohodne všechny podrobnosti pozorová-
ní a zaznamená si váš kontakt. Je také nutno uvést, že k 
jakémukoli astronomickému pozorování potřebujeme mít 
jasnou oblohu a díky telefonickému kontaktu vás můžeme 
o aktuální povětrnostní situaci průběžné informovat, abys-
te z pozorování skutečně něco měli. Pozorování se usku-
teční, pouze pokud proběhne objednávka.

Programy pro školy
Od 1. 2. do 31. 3. je možné nabídnout pouze výjezdní pro-
gramy u objednavatele. V březnu bude zveřejněna kom-
pletní nová nabídka pořadů pro školy a kolektivy, platná 
od 10. 4.

Astronomická víkendovka pro děti 9–18 let
20.–27. 3. EXPEDICE MESSIERŮV MARATON 2012
Pojď s námi vyhledat a pozorovat co nejvíce Messierových 
objektů na obloze. Akce pro děti, které již minimálně vy-
chodily čtvrtou třídu základní školy, a není jim víc než 18 
let. Dvě pozorovací noci z termínu mezi 20. a 27. 3. 2012, 
budou vybírány aktuálně dle počasí na jednom z pozoro-
vacích stanovišť v Karlovarském kraji. Spolu s odbornými 
instruktory nabízíme dětem výjezd na pozorovací stano-
viště, kde máme dobrý výhled na celou oblohu. Během 
pobytu přímo v prostředí hvězdárny nabídneme kompletní 
odborný program, jehož náplní bude pozorování katalogu 
Charlese Messiera vizuálně (očima), malým dalekohledem 
a poté fotografování. Termín akce bude upřesňován v zá-
vislosti na počasí. Přihlásit lze účastníky nejpozději do 15. 
března, kapacita 10 míst, cena 450,- Kč, členové Astrono-
mického kroužku 350,- Kč.

NONSTOP internetová pozorování 
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích 
podmínkách nabízíme nonstop dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer 
na našem ojedinělém webu.

 KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

3D film 
1. - 4. 3.  16:00 3D
3. - 4. 3.  14:00 2D
Cesta na tajuplný ostrov 3D – USA, 94', fantasy, dobro-
družný, dabing.

Vstupné: 2D 110 Kč., 3D 140 Kč.

Premiéra
1. - 4. 3.  18:00
Železná lady – VB, 105', 2D, drama, životopisný, české 
titulky.

Vstupné: 110 Kč.

3D film - premiéra
2. - 3. 3.  22:00
Ghost Rider II 3D – USA, 98', akční, fantasy, české titulky.

Vstupné: 165 Kč.

1. - 4. 3.  20:00
The Artist – Francie, Belgie, 100', 2D, romantický, kome-
die, němý, české titulky. 

Vstupné: 110,- Kč, www.hce.cz

Premiéra
5. - 7. 3.  17:30
Pařmeni – Austrálie, VB, 97', 2D, komedie, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
5. - 7. 3.  20:00
Ďábel v těle – USA, 2D, horor, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Představení nejen pro seniory
8. 3.  13:00
The Artist – Francie, Belgie, 100', 2D, romantický, kome-
die, němý, české titulky. 

Vstupné: 60 Kč.
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3D film
8. - 11. 3.  15:00
Star Wars: epizoda 1 - skrytá hrozba 3D – USA, 136', sci-
-fi, dabing.

Vstupné: 140 Kč.

3D film – premiéra
8. - 11. 3. 18:00 
9. - 10. 3.  22:30
John Carter: mezi dvěma světy 3D – USA, 137', fantasy, 
dobrodružný, české titulky.

Vstupné: 165 Kč.

Premiéra
8. - 11. 3.  20:30
Mezi vlky – USA, 117', akční, dobrodružný, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
12. - 14. 3.  17:30 
Zkrat – USA, 93', 2D, akční, české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

12. - 14. 3.  20:00
Láska je Láska – ČR, 108', 2D, komedie.

Vstupné: 110 Kč. 

3D film - premiéra
15. - 18. 3.  16:00 2D
17. - 18. 3.  14:00 2D
Lorax 3D – USA, 90', animovaný, dabing.

Vstupné: 2D 110 Kč., 3D 140 Kč.

Premiéra
15. - 18. 3.  18:00 a 20:15
16. - 17. 3.  22:30
Probudím se včera – ČR, 120', 2D, komedie.

Vstupné: 110 Kč.

3D film
19. - 21. 3.  17:30
John Carter: mezi dvěma světy 3D – USA, 137', fantasy, 
dobrodružný, české titulky.

Vstupné: 165 Kč.

19. - 21. 3.  20:00
Signál – ČR, 115', 2D, komedie.

Vstupné: 110 Kč.

Představení nejen pro seniory
22. 3.  13:00
Láska je Láska – ČR, 108', 2D, komedie.

Vstupné: 60 Kč. 

3D film - premiéra
22. - 25. 3.  16:00 3D
24. - 25. 3.  14:00 2D
Hurá do Afriky! 3D – Německo, 93', animovaný, dabing.

Vstupné: 2D 110 Kč., 3D 140 Kč.

Premiéra
22. - 25. 3.  18:00
23. - 24. 3.  22:00
Hunger games: aréna smrti – USA, 101', akční, sci-fi, čes-
ké titulky.

Vstupné: 110 Kč.

22. - 25. 3.  20:00
Probudím se včera – ČR, 120', 2D, komedie.

Vstupné: 110 Kč.

3D film 
26. - 28. 3.  17:30
Hugo a jeho velký objev 3D – USA, 126', dobrodružný, čes-
ké titulky. 

Vstupné: 140 Kč. 

26. - 28. 3.  20:00
Sherlock Holmes: hra stínů – USA, 129', 2D, dobrodružný, 
české titulky.

Vstupné: 110 Kč.

31. 3., 1. 4.  14:00
Lorax – USA, 90', 2D, animovaný, dabing.

Vstupné: 110 Kč.

3D film - premiéra
29. - 31. 3., 1. 4.  16:00
30. - 31. 3.  22:00
Hněv Titánů 3D – USA, fantasy, české titulky.

Vstupné: 140 Kč.

Premiéra
29. - 31. 3. 18:00 a 20:00
1. 4.  18:00 a 20:00
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97', 
komedie.

Vstupné: 110 Kč. 

KINO DRAHOMÍRA 
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933 

www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz

Filmový klub Karlovy Vary
Začátky promítání v 19.30 hod. Vstupné: 50,- Kč člen, 
70 Kč host (není-li uvedeno jinak). www.fkkv.cz

1. 3.   19.30 projekce FK KV 
Černá Venuše – Francie, Itálie, Belgie, 2010, 159'

1. 3.   17:00 
2. 3.   17:00 a 19:00
Dům – Česko, Slovensko, 97', drama, v původním znění.

Vstupné: 79 Kč.

3. - 4. 3.   17:00
Tetro – USA, Argentina, Špa., It., 127min., drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

3. - 4. 3.   19:30 
Drive – USA, 101', krimi, drama, thriller, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

4. 3.   15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

5. 3.   17:00 a 19:30
Další rok – VB, 129', drama, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

6. 3.   17:00 Ruský film
Dvanáct – Rusko, 159', drama, mluveno rusky, čes. titulky.

Vstupné: 70 Kč.

6. - 7. 3. 
Kontraband – USA, VB,110', thriller, akční, drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

7. 3.   16:30 Film a škola.
Velká iluze - USA,152', drama, válečný, české titulky.

Pro studenty vstup bezplatný.

8. 3.   17:00 
9. 3.   17.00 a 19:30
Biutiful – Španělsko, Mexiko, 148', drama, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč. 

8. 3.  19:30 projekce FK KV
Le Havre - Finsko, Francie 2011, 93'

10. 3.   17:00 a 19:30 
11. 3.  17:00
Nickyho rodina – Slovensko, Česko, 96', původní znění.

Vstupné: 90 Kč.

11. 3.   14:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

Bolšoj Balet Moskva - Live
11. 3.   15:45  Přímý přenos.
Korzár - Celkový čas: 4 hod. 10 min. včetně 2 přestávek

Vstupné: 400 Kč.

12. - 13. 3.  17:00
Rodina je základ státu – Česko, 109', drama, pův. znění.

Vstupné: 90 Kč.

12. - 13. 3.  9:30
3 (Drei) - Německo, 119', drama, komedie, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

14. 3.  15:00 a 17:00 Projekce nejen pro seniory.
Kupec benátský – USA, It., VB, Luc., 138', drama, čes. tit.

Vstupné: 90/40 Kč.

14. 3. 19.30 a 15. 3. 17.00
Submarino – Dánsko, Švédsko, 105', drama, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

15. 3.   19:30 projekce FK KV
Milovaní – Francie, 2011, 139'

16. 3.  17:00 a 19.30 
Jmenuji se Oliver Tate – USA, VB, 97', komedie, drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

17. - 18. 3.  17:00 a 19.00 
Doors – When you are strange – USA, 86', dokumentární, 
hudební, české titulky. 

Vstupné: 90 Kč.

18. 3.  15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

19. - 20. 3.  17:00
Králova přízeň – VB, 115', drama, historický, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

19. - 20. 3.  19.30
Prokletý ostrov – USA, 138', drama, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

21. 3.   16:30 Film a škola
Diktátor – USA, 125'

Pro studenty vstup bezplatný.

21. 3.   19.30 
22. 3.   17:00
Agora – Španělsko, 127', drama, historický, české titulky.

Vstupné: 90 Kč

22. 3.   19:30 projekce FK KV
Nevěstinec – Francie, 2010, 122'

23. - 24. 3.  17:00 
Děcka jsou v pohodě – USA, 106', komedie, drama, čes. tit.

Vstupné: 90 Kč.

23. - 24. 3.  19:30
Dluh – USA, 114', drama, thriller, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

25. 3.   15:00 Bijásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60'

Vstupné: 40 Kč.

25. 3.   17:00 a 19.30 
26. 3.   17:00 
Imaginární lásky – Kanada, 95', drama, romantický, čes. tit. 

Vstupné: 90 Kč.

Koncert
26. 3.   19:30 
Hippie Diktat – Francie.

Vstupné: 100 Kč.

27. 3.   17:00 a 19: 30
Poupata – Česko, 94' 

Vstupné: 90 Kč 

Premiéra
28. 3. 15:00 Projekce nejen pro seniory
28. 3.   17:00 a 19.30 
29. 3.   17.00
Čtyři slunce – Česko, 90'

Vstupné:40/ 90Kč.

29. 3.   19:30 projekce FK KV
Světla v soumraku – Finsko, Německo, Francie 2006, 78'

30. 3.   17:00 a 19.30
Zbytečná krutost – Čína, 95', drama, české titulky.

Vstupné: 90 Kč.

31. 3.   
Filmový maraton: režie Ethan Coen + Joel Coen.
17.00 Po přečtení spalte – USA, 2008, 92', komedie, české 
titulky.
19:30 Seriózní muž – USA, 2009, 106', komedie, drama, 
české titulky.
21:30 Opravdová kuráž – USA, 2010, 110', drama, čes. tit. 

Vstupné: 70 Kč na jednotlivé filmy, 140 Kč na všechny tři.

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla 
klasiků českého moderního umění 20. století.

VÝSTAVY
Do 8. 4. Proměny Jiřího Koláře – koláže, objekty
Výstava představí významného literáta i výtvarného uměl-
ce proslulého především kolážemi, který za svého dlou-
holetého pobytu ve Francii právě s Romanem Kamešem 
spolupracoval na vydávání legendární Revue K.

Do 8. 4. Roman Kameš - Indigo, šafrán, monzun 
Obrazy inspirované duchovním klidem tibetského Ladaku, 
zalité zvláštním vysokohorským světlem, plné rozjímání a 
úzkého spojení člověka s přírodou představí originálního 
autora působícího od roku 1973 v Paříži.

Další akce:
7. 3. 19.30  Zdeněk Bína – Acoustic Project
Frontman bývalé skupiny -123 minut, excelentní kytarista 
a zpěvák Zdeněk Bína v akustickém programu s vynikají-
cím basistou Janem Urbancem.

28. 3. 19.30 Musica Florea – A. Vivaldi, 
Čtvero ročních dob
Významný instrumentální soubor zaměřující se na in-
terpretaci barokní hudby tentokrát předvede známé dílo 
italského mistra.
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INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

Tel.: 606 928 844

Výstavy:
Do 9. 4. Sklo – sklu – sklem / Glas – Gläser – Amglä-
sersten
Prezentace skleněných objektů českých a německých 
autorů vytvořených tradičními technologiemi ve sklářské 
huti Waldsassen. Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-ně-
meckým fondem budoucnosti. 

Historie objektu
V  architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okol-
nosti vzniku vilové čtvrti Westend.

Další akce: 
2. 3. 14–16 a 16.15–18.15 Sklo a možnosti jeho 
dekorace 
Dva workshopy Jana Samce pro veřejnost. 

Vstupné 40 Kč

15. 3. 16.30–18.30 Skleněné krajiny 
Workshop Varvary Divišové pro veřejnost zaměřený na 
zobrazení krajiny ve skle. 

Vstupné 40 Kč.

22. 3. 16.30–18.30 Perspektivy ve skle 
Workshop Jana Tichého orientovaný na využití perspekti-
vy při dekorování skla. 

Vstupné 40 Kč.

28. 3. 16.30–18.30 Velikonoční dílna 
Dílna Pavly Vargové zaměřená na tvorbu velikonočních 
dekorací ze sena a jiných materiálů a na malování kraslic.

Vstupné 60 Kč.

28. 3. 19.00 Koncert ke dni učitelů 
Zpívá ženský komorní sbor, sbormistr Jiří Štrunc. 

Vstupné 30 Kč.

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mlá-
dež se zaměřením na radiotechniku, základy elektro-
techniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. 

Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidel-
ně účastní národních i mezinárodních radioamatérských 
závodů a soutěží. 

Každý týden:
Pondělí  16,00  Kroužek elektrotechniky 
  – pro pokročilé
Úterý  16,00  Klub pro dospělé
Středa 16,00 Kroužek elektrotechniky
Čtvrtek  16,00  Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 

Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

16. 3. 
Předání cen  
Křesadlo 2011-  
slavnostní ceremoniál 

30.–31. 3. 
Jarní burza -  
volejte si o čísla  
na tel. 353 230 487

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ 
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

14. 3. 14,00 Přednáška
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny Mlýnské nábřeží 7.

PŘEHLED NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB  
V KARLOVÝCH VARECH

www. cirkvekarlovyvary.cz

Armáda spásy – AS, Karlovy Vary, Jugoslávská 16, 
www.armadaspasy.cz

Bohoslužba každou neděli od 9:30 h.

Bratrská jednota baptistů – BJB, Karlovy Vary, Závo-
du Míru 42/112, www.karlovyvary.bjb.cz 

Bohoslužba každou neděli od 9:30-11:00 h.

Církev adventistů sedmého dne – CASD, Karlovy 
Vary, Plzeňská 1487/49, www.karlovyvary.casd.cz.

Bohoslužba každou sobotu od 9:30 h.

Církev československá husitská – CČSH, Karlovy 
Vary, Mariánskolázeňská 4, www.nabozenskao-
becccshkarlovyvary.info 

Bohoslužba každou neděli od 9:00 h.

Církev českobratrská evangelická – ČCE, Karlovy 
Vary, Zahradní 898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz

Bohoslužba každou neděli od 9:15 h.

Církev bratrská – CB, Karlovy Vary, Bulharská 29 A, 
www.cb.cz/karlovy.vary 

Bohoslužba každou neděli od 9:30 h.,

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech, Ondřej-
ská kaple, Ondřejská 2, www.greekcatholickarlo-
vyvary.eu 
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.

Křesťanské sbory – KSb, Karlovy Vary, Zahradní 
898/33, www.krestsbor-kv.cz 

Bohoslužba každou neděli od 14:00 h.

Římskokatolická církev – ŘKC, Farnost Karlovy Vary 
– Stará Role, Kostelní 341/1, www.farnoststararole.cz 

Bohoslužba každou neděli od 8:30 h.

Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře 
Bohoslužba každou neděli od 10:00 h.

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény 
Bohoslužby každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00 h.



rozvoz pizzy a jídel

denně od

11.00 - 23.00 hod

rozvoz pizzy a jídel

denně od

11.00 - 23.00 hod

Přijďte si užít příjemnou atmosféru italské   
 restaurace a ochutnat originální speciality.
 • delikatesy z masa, ryb a mořských plodů
 • ital. rýži, těstoviny, sýry, salámy nejvyšší kvality
 • nejlepší pizza ve městě z moderní pece na dřevo  
 • ital. vína, grappy, ital. zmrzlina a káva ILLY

Majitel restaurace pan Claudio Boglio 
je Ital, který v K. Varech žije již 20 let

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

SC-301886/16

VĚHLASNÝ SOUBOR JAPONSKÝCH BUBENÍKŮ NA DOSUD NEJVĚTŠÍM TURNÉ PO ČR!

14. března 2012 Karlovy Vary  
 Kongresové Centrum Thermal | 20:00

w w w . p r a g o k o n c e r t . c o m

HLAVNÍ  PARTNEŘI : VSTUPENKY:

SC-311198/32

TERAKOTOVÁ 
ARMÁDA 1. ČÍNSKÉHO 

CÍSAŘE

VÝSTAVA SOCH 20. 2. – 1. 4. 2012

Nahlédněte do podzemního světa živých mrtvých 
díky jednomu z nejcennějších artefaktů čínské 
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Téma měsíce

Zápis do mateřských škol města 20.–21. března 2012
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. K předškolnímu vzdělávání v MŠ se přijímá dítě předškolního věku 
zpravidla od 3 do 6 let věku dítěte nebo do začátku povinné školní 
docházky.
2. Dítě se podrobilo stanoveným očkováním a doloží, že je proti náka-
ze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci. 
3. K předškolnímu vzdělávání v MŠ se přijímá dítě se zdravotním 
postižením na základě písemného vyjádření školského poraden-
ského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost v případě nižšího počtu dětí ve třídě (nejvíce 19 dětí) 
a stanoveného zkušebního pobytu dítěte na dobu nepřesahující dobu 
3 měsíců.
4. Dítě je občanem Evropské unie, Švýcarské konfederace, smluvního 
státu Smlouvy o EHS a toto prokáže doložením oprávnění k pobytu 
na území ČR.
5. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ve správním 
řízení na základě podané žádosti, řádně vyplněného evidenčního 
listu dítěte a přihlášky ke stravování dítěte v MŠ.
6. Ředitelka MŠ může stanovit zkušební pobyt dítěte v MŠ na dobu 
nepřesahující délku tří měsíců.

PrEZENTaCE 1. MaTEŘsKé ŠKolY KarlovY varY 

1. MŠ Barevná školka Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary 
– Doubí, telefon: 353 232 421, e-mail: komenskeho7@ma-
terinkykv.cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Dana 
Malá.
Čtyřtřídní mateřská škola, ve dvou třídách pracují se vzdělá-
vacím programem Barevná škola, třetí a čtvrtá třída s alter-
nativním vzdělávacím zaměřením waldorfská pedagogika. 
Nabízí doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka, hra na 
zobcovou flétnu, rozvoj tělovýchovných dovedností – brus-
lení, plavání, pobyt v solné jeskyni, cvičení v tělocvičně SOS 
vesničky, mezinárodní spolupráce se švédským partnerem 
z Katrineholmu, Baby klub pro budoucí malé klienty, logo-
pedické chvilky Na slovíčko s hrochem Emilem.

2. MŠ Kopretina U Brodu 73, 360 18 Karlovy Vary – Tašovi-
ce, telefon: 353 225 857, e-mail: ubrodu73@materinkykv.
cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Pavlína Tvrzová. 
Jednotřídní mateřská škola, od r.1999 je zapojena do vzdě-
lávacího programu Začít spolu. Nabízí doplňkové aktivity: 
výuka anglického jazyka, výuka hry na zobcovou flétnu pod 
vedením učitele ZUŠ, rozvoj tělovýchovných dovedností - 
plavání, bruslení, saunování, pobyt v solné jeskyni, pravidel-
né cvičení v tělocvičně MŠ.

3. MŠ Studánka Krymská 10, 360 01 Karlovy Vary – Tuhni-
ce, telefon: 353 237 410, 353 237 412, e-mail: krymska10@
materinkykv.cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Božena 
Vojtová. 
Čtyřtřídní mateřská škola, věkové složení jednotlivých tříd je 
smíšené, pracuje podle vlastního projektu Spolu u Studán-
ky je nám hezky, je cvičnou školou pro pedagogickou školu, 
naše MŠ má registrovanou samostatně fungující radu rodi-
čů. Nabízí doplňkové aktivity: výuka hry na zobcovou flétnu 
pod vedením učitele ZUŠ, výuka anglického jazyka s rodilým 
mluvčím, výuka německého jazyka, mezinárodní spolupráce 
s německým partnerem z Johanngeorgenstadtu, rozvoj tě-
lovýchovných dovedností - bruslení, plavání, pobyt v solné 
jeskyni, logopedické chvilky, keramickou dílnu, nadstan-
dardní taneční a hudební činnosti, pořádáme Týden dětských 
radostí, Velkou zahradní slavnost a Slavnost svatého Martina.

4. MŠ Krymská 12, Zdravá mateřská škola, 360 01 Karlovy 
Vary – Tuhnice, telefon: 353 223 519, e-mail: krymska12@
materinkykv.cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Pavla 
Růžičková. 
Čtyřtřídní mateřská škola, věkové složení jednotlivých tříd 
je smíšené, od roku 2002 je zapojena do projektu škol pod-
porujících zdraví Zdravá mateřská škola, projekt obhájila již 
potřetí a získala certifikát Státního zdravotního ústavu. Na-
bízí doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka s rodilým 
mluvčím, taneční, výtvarnou a hudební doplňkovou činnost, 
bruslení, plavání, pobyt v solné jeskyni, nadstandardní čin-
nosti s dětmi připravujícími se na vstup do ZŠ.

5. MŠ Na kopečku, Mozartova 4, 360 20 Karlovy Vary – Dra-
hovice, telefon: 353 221 775, e-mail: mozartova4@ma-
terinkykv.cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Romana 
Kleinmannová. 
Čtyřtřídní mateřská škola pracuje podle vlastního projektu 
Každý den je jiný... Nabízí doplňkové aktivity: sportování, 
zpívánky, výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, vý-
uka hry na zobcovou flétnu pod vedením učitele ZUŠ, gra-
fomotorická cvičení pro děti s odkladem školní docházky, 
Pasování na školáky, Mikulášská, výlety, exkurze, sportovní 
a výtvarné soutěže, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunová-
ní, návštěvy kulturních programů, školička v přírodě... Naše 
MŠ má registrovanou samostatně fungující radu rodičů.

6. MŠ Sluníčko, Východní 6, 360 20 Karlovy Vary – Drahovi-
ce, telefon: 353 224 706, e-mail: vychodni6@materinkykv.
cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Gabriela Žaloudíko-
vá. 
Čtyřtřídní mateřská škola pracuje ve vlastním projektu 
Putování se Sluníčkem za radostí a poznáním, zaměřuje se 
na estetickou výchovu, tvořivou dramatiku, pohybové čin-
nosti.Nabízí doplňkové aktivity: cvičení s dětmi, angličtina 
hrou, plavání, saunování, pobyt v solné jeskyni, Pasování na 
školáky, pravidelné návštěvy krajské knihovny.

7. MŠ Cestička, nám. Emy Destinové 1, 360 09 Karlovy Vary 
– Drahovice, telefon: 353 224 675, e-mail: edestinove1@
materinkykv.cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Ivana 
Bešťáková.
Čtyřtřídní mateřská škola pracuje podle vlastního vzděláva-
cího programu, Cesty a cestičky, jehož hlavním principem 
je získávání informací prožitkovým učením. Aktivitami se 
zaměřujeme na zvyšování fyzické zdatnosti dětí, poznávání 
historie a kultury Karlových Varů, nabízíme dětem širokou 
škálu estetických činností, efektivně připravujeme předško-
láky na vstup do 1. třídy ZŠ. Třídy MŠ jsou věkově homogenní. 
Nabízíme doplňkové aktivity: Cvičíme s radostí. Od září 2012 
otevíráme speciální třídu s logopedickou péčí zaměřenou na 
překonávání nedostatků v komunikaci a vytváření správných 
komunikačních návyků a správné výslovnosti. Do této třídy 
budou přijímány děti od 4,5 roku na základě odborného po-
sudku od logopeda.

8. MŠ Hornická 66, 360 01 Karlovy Vary – Olšová Vrata, 
telefon: 353 331 207, e-mail: hornicka66@materinkykv.
cz, vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Zdena Kučerová. 
Jednotřídní mateřská škola rodinného typu pracuje podle 
vlastního projektu Školka plná zábavy, kdy náměty čerpá-
me ze vzdělávacích programů Zdravá MŠ a Metoda dobrého 
startu, ve věkově smíšené třídě od 3 do 6 let využíváme ma-
teriály pro výchovu k ekologii. Nabízíme doplňkové aktivity: 
výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, pětidenní škola 
v přírodě, mezinárodní spolupráce se švédským partnerem 
z Katrineholmu.

Dny otevřených dveří na jednotlivých odlouče-
ných pracovištích 1. Mateřské školy, Komenské-
ho 7, od 9,00 do 11,00 a od 14,00 do 16,00 hod.: 

MŠ Hornická 66 – Olšová Vrata  5. 3. 2012 
MŠ Komenského 7 – Doubí  6. 3. 2012 
MŠ U Brodu 73 – Tašovice  6. 3. 2012 
MŠ Krymská 10 – Tuhnice  6. 3. 2012 
MŠ Krymská 12 – Tuhnice  6. 3. 2012 
MŠ Východní 6 – Drahovice  7. 3. 2012 
MŠ Mozartova 4 – Drahovice  7. 3. 2012 
MŠ E. Destinové 1 – Drahovice  8. 3. 2011
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Zápis do MŠ

Zápis do mateřských škol města 20.–21. března 2012
Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání:
1. O přijetí dítěte v přijímacím řízení neroz-
hoduje čas ani pořadí podané žádosti. 
2. Přednostně budou přijímány žádosti 
podané ve dnech stanoveného zápisu dětí 
do MŠ, ostatní žádosti doručené po termínu 
budou posuzovány ředitelkou MŠ individu-
álně.
3. Přednostně bude přijato dítě poslední rok 
před nástupem povinné školní docházky 
a dále dítě s vyšším celkovým bodovým 
hodnocením (pouze v 1. MŠ) podle stanove-
ných kritérií (trvalý pobyt dítěte, věk dítěte, 
individuální situace dítěte, opakované 
podání žádosti). V případě rovnosti v počtu 
bodů, tj. shodnosti posuzovaných kritérií, 
bude zohledněn věk dítěte, trvalý pobyt dí-
těte, celodenní pobyt dítěte v MŠ, výdělečná 
činnost zákonného zástupce dítěte.

PrEZENTaCE 2. MaTEŘsKé ŠKolY KarlovY varY 

1. MŠ Krušnohorská 16 – Růžový vrch, 360 10 Karlovy Vary, 
provozní doba: 6,00–17,00, telefon: 353 564 066, kapacita: 
106 dětí, e-mail: ms.krusnohorska@seznam.cz, vedoucí 
odloučeného pracoviště: Vladimíra Černá. 
MŠ Krušnohorská vašim dětem nabízí pobyt v přátelském a tvoři-
vém prostředí čtyř tříd, které děti podněcují, rozvíjí a respektují. 
V naší MŠ je vzdělávání založeno na úctě jednoho k druhému, vzá-
jemném respektu, kde vyrovnáváme šance každého dítěte v rámci 
vzdělávacího programu Co nás čeká, nevíme, hrou se všechno 
učíme. Jsme otevřenou mateřskou školou, která výrazně usiluje o 
součinnost s rodinou.

2. MŠ Sedlec 5, 360 10 Karlovy Vary, provozní doba: 6,30–
16,30, telefon: 353 564 807, kapacita: 50 dětí, e-mail: 
mssedlec@volny.cz, vedoucí odloučeného pracoviště: 
Mgr. Jaroslava Petlíková.
Školní vzdělávací program: Pojďme si hrát, sportovat a společně se 
smát. Dvojtřídní MŠ se sportovním zaměřením. Naše sportovní akti-
vity: turistika, plavání, bruslení, tenis, jízda na kolech, kolečkových 
bruslích, lyžování. Škola disponuje velkou zahradou, na které se na-
chází asfaltové hřiště, tenisová stěna, venkovní bazén. V podkroví 
budovy je dobře vybavená tělocvična. 

3. MŠ Vilová 1 – Bohatice, 360 02 Karlovy Vary, provozní 
doba: 6,00–17,00, telefon: 353 232 054, kapacita: 84 dětí, 
e-mail: ms.vilova@seznam.cz, vedoucí odloučeného pra-
coviště: Eva Vaňkátová.
MŠ je trojtřídní, rodinného typu s velkou zahradou. Pracujeme 
podle školního vzdělávacího programu Kouzelná škola, který je 

zaměřený na estetickou výchovu s respektováním potřeb a zájmu 
dětí. Cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Nadstandardní 
aktivity: výtvarná zájmová činnost a hudebně-pohybová, hra na 
flétnu, aerobik, bruslení, plavání, výlety do okolí, zoo Plzeň, Cho-
mutov, výuka angličtiny a kulturní akce pro děti po celý rok. Nabí-
zíme: odborné přednášky pro rodiče, vyšetření školní zralosti přímo 
v MŠ a společné akce rodičů a dětí (Týden dětské radosti).

4. MŠ Kpt. Jaroše 6 – Dvory, 360 06 Karlovy Vary, provozní 
doba: 6,00–17,00, telefon: 353 563 351, kapacita: 112 dětí, 
e-mail: msdvory@volny.cz, vedoucí odloučeného pracovi-
ště: Lenka Fischbachová.
Mateřská škola je čtyřtřídní s rodinnou atmosférou, nachází se 
v dosahu MHD – č. 1, 2, 10, 22. Třídy MŠ: U sluníčka, U stonožky, U 
medvídků, U berušek. Součástí MŠ je prostorná zahrada v přírodním 
prostředí mimo hlavní komunikaci. V roce 2007 byla provedena cel-
ková rekonstrukce interiéru MŠ a zahrady.
Vzdělávací program MŠ s názvem Navlékáme korálky poznání je 
zaměřen na rozvíjení vztahu dětí k přírodě a její ochraně. Nabízíme: 
zájmové kroužky: Hrátky s hudbou,Kamarádi přírody,výuka anglic-
kého jazyka, péči o děti s odkladem školní docházky s individuálním 
programem ve spolupráci s PPP, slavnosti,soutěže a akce pro děti 
a rodiče (besídky, výlety, divadla, zahradní slavnosti, vánoční odpo-
ledne pro rodiče, Mikulášská a vánoční nadílka, účast dětí a rodičů 
na akcích 2. MŠ – Sportovní olympiáda, Májové malování, zdobení 
vánočního stromečku ve městě aj., spolupráce s městskou policií, 
se ZŠ). Těšíme se na setkání s vámi a s vašimi dětmi !

5. MŠ Truhlářská 11 – Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, pro-
vozní doba: 6,00–17,00, telefon: 353 562 285, kapacita: 
112 dětí, e-mail: mstruhlarska@tiscali, vedoucí odlouče-
ného pracoviště: Alena Drobná.
Čtyřtřídní mateřská škola plná barviček po rekonstrukci s hezky vy-
bavenou zahradou. Školní vzdělávací program: S barvičkou za po-
znáním je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti dítěte cestou 
přirozené výchovy. Koncepce je postavena na prožitku, estetickém, 
sportovním a ekologickém cítění, radosti z poznání. Každé dítě má 
možnost najít si tu správnou barvičku nejen v barevném prostře-
dí, ale i v různých aktivitách školy – adaptační program, sportovní 
aktivity, angličtina, ekologické výtvarnictví, aktivní příprava před-
školních dětí pro vstup do ZŠ, kulturně-vzdělávací a poznávací akce, 
tradice, výlety, slavnosti. Těšíme se na vaši návštěvu!

6. MŠ Javorová 2A – Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, pro-
vozní doba: 6,00–16,30, telefon: 353 562 955 kapacita: 52 
dětí, e-mail: ms.javorova@seznam.cz, vedoucí odloučené-
ho pracoviště: Dagmar Bohatová.

Cílem naší práce je poskytovat vstřícné a pro děti přitažlivé prostře-
dí, které podporuje a rozvíjí dětskou schopnost a potřebu poznávat 
nové věci, tvořit, spolupracovat a prožívat a ukázat svět takový, jaký 
je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný 
i veselý, tak jako v pohádce nebo písničce. Snažíme se rozvíjet zdra-
vé klima školy založené na individuálním přístupu k dětem při roz-
voji jejich osobnosti, na otevřené komunikaci a spolupráci s rodiči. 
Náš školní vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima, v Javorovce 
je vždy prima.

7. MŠ Mládežnická 6 – Rybáře, 360 02 Karlovy Vary, provoz-
ní doba: 6,00–16,30, telefon: 353 564 254, kapacita: 196 
dětí, e-mail:msmladeznicka6@volny.cz, vedoucí odlouče-
ného pracoviště: Alena Kroupová.
Vítejte v MŠ Paprsek – jsme sedmitřídní, krásně vybavená a barevně 
laděná školka s velkou zahradou, kde máme plno dřevěných herních 
prvků, ale také funkční brouzdaliště, které děti využívají v teplých 
dnech. Jedna třída je pro děti maminek, které jsou na MD a mohou 
děti nechávat v MŠ na 4 hod. denně. Školka prošla v roce 2008 re-
konstrukcí sociálního zázemí pro děti, nové jsou pochozí cesty a ně-
které zahradní prvky pro hry dětí. Nabízíme: Tanečně-dramatický 
kroužek, Foukání pro zdraví (flétničky), výtvarný a pracovní kroužek 
a také keramiku. Zajímavostí je také každoroční týdenní ozdravný 
pobyt, prezentace i v jiných městech (účast na Mateřince), spolu-
práce se ZŠ Spirála (společné temat. akce) v neposlední řadě děláme 
radost „starouškům“ z lázeňského domu pro válečné veterány Bílý 
kříž, kde pravidelně vystupujeme. Zapojili jsme se do projektu Ban-
gbaby adopce na dálku a posíláme malému školákovi z Bangladéše 
finanční podporu na vzdělávání. V naší školce se setkáte s velkým 
množstvím akcí pro rodiče a děti. Srdečně vás zveme, přijďte se po-
dívat a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

8. MŠ Fibichova 5 – Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, pro-
vozní doba: 6,00–17,00, telefon:353 562 972, kapacita: 54 
dětí, e-mail: ms.fibichova.kv@centrum.cz, vedoucí odlou-
čeného pracoviště: Renata Záhorská.
Zveme vás do naší dvojtřídní mateřské školy rodinného typu, kde 
se setkáte vy i vaše děti s klidným,vstřícným a podnětným prostře-
dím. Naší školku obklopuje veliká zahrada plná zeleně vybavená 
pískovišti,brouzdalištěm, zahradními domky a dalšími dřevěnými 
hračkami. S dětmi plníme program Hrou každý den poznáváme, 
jaké dary Země máme. Je zaměřený na komplexní rozvoj osobnosti 
a obohacený o prvky ekologické výchovy. Nabízíme cvičení v tělo-
cvičně ZŠ ve Školní ulici, angličtina hrou s odbornou lektorkou, pla-
vání, kroužek tancování, ekologické vytváření, pravidelné návštěvy 
v knihovně, společné akce rodičů a dětí, tradice, zahradní slavnosti, 
pasování na školáky.

Dny otevřených dveří na jednotlivých odlouče-
ných pracovištích 2. Mateřské školy, Krušnohor-
ská 16, od 8,00 do 16,00 hod.:

MŠ Krušnohorská 16 – Růžový vrch  6. 3. 2012
MŠ Sedlec 5  7. 3. 2012
MŠ Vilová 1 – Bohatice  8. 3. 2012
MŠ Kpt. Jaroše 6 – Dvory  5. 3. 2012
MŠ Truhlářská 11 – Stará Role  14. 3. 2012
MŠ Javorová 2A – Stará Role  13. 3. 2012
MŠ Mládežnická 6 – Rybáře  12. 3. 2012
MŠ Fibichova 5 – Stará Role  15. 3. 2012



Městská policie

Primátor ocenil strážníky za věrnost
Za odsloužených patnáct a dvacet let 

u městské policie odměnil primátor měs-
ta třináct strážníků a také jednu civilní pra-
covnici. Dva ocenění mají za sebou patnáct 
let služby, dalších dvanáct strážníků slouží 
městu už dvacet let. Během setkání všich-
ni společně zhodnotili fungování městské 
policie a její nezbytnost v našem lázeňském 
městě. Ocenění strážníci slouží v různých 
složkách městské policie, například na ope-
račním středisku, na pultu centrální ostrahy, 
na oddělení prevence, v dozorčí službě a po-
dobně. Karlovarská městská policie slaví v le-
tošním roce 20 let od založení a většina oce-
něných strážníků byla u jejího zrodu. Z rukou 

primátora převzali strážníci písemnou gra-
tulaci a dárkový koš, zároveň jim také velitel 
městské policie Marcel Vlasák předal stužky 
věrnosti. Během besedy společně zhodnotili 
dosavadní fungování městské policie a také 
krátce zavzpomínali na řadu zážitků, kterých 

strážníci mají za dobu 
své služby bezpočet. Té-
matem diskuze byly také 
někdejší úvahy o zrušení městské policie. Pri-
mátor Petr Kulhánek všechny ujistil, že čin-
nost městské policie je v našem městě potřeb-
ná a velmi se osvědčila. „Díky strážníkům 
jsme schopni řešit různé situace a problémy 
mnohem rychleji a flexibilněji. Jsem přesvěd-
čen, že do našeho města strážníci patří a dále 
patřit budou,“ dodal primátor, který je záro-
veň nejvyšším velitelem městské policie. Na 
závěr poděkoval všem strážníkům a jejich 
veliteli za vytrvalost a chuť do práce a popřál 
mnoho dalších pracovních úspěchů. (mm)

Představujeme 
strážníky města

Jméno: Tomáš VEJVODA
Okrsek:  Sokolovská, Nákladní, U Spořitelny,
 Hybešova, Chebský most
Zařazení:  služba PCO
Záliby:  rodina, hasičský sport, kulečník
Kontakt:  t.vejvoda@mpkv.cz

Uprchlice se  
přihlásily strážníkům
Dvě dívky, které utekly z výchovného ústavu, se 
samy přihlásily na operačním středisku karlo-
varské městské policie. Mladé uprchlice, které 
strážníci vrátili do novorolského výchovného 
ústavu, však byly jen zlomkem počtu hledaných 
osob, které se strážníkům podařilo zadržet bě-
hem jedné sobotní služby. Vedle dvojice děvčat 
zadrželi za šest hodin další čtyři lidi, po kterých 
z nejrůznějších příčin pásli policisté. První dvojici 
hledaných spatřila hlídka strážníků kolem druhé 
hodiny odpoledne na Vřídelní kolonádě. Mladíci 
byli zahalení a svým chováním připomínali ka-
pesní zloděje. Kontrola totožnosti prokázala, že 
jsou oba hledaní policisty. O několik hodin později 
skončili v rukou uniformovaných ochránců pořád-
ku další dva hledaní muži. Ty strážníci objevili ve 
vestibulu karlovarského dolního nádraží. Krátce 
před 20. hodinou tu prováděl kontrolu psovod. 
Všiml si dvojice mužů, která po spatření uniformy 
znejistěla. I v tomto případě následovala kontrola 
osobních dat, která prokázala, že oba muži jsou 
v hledáčku policistů.

Masarykovu sochu 
přejmenoval 
na Leninovu
Bronzový pomník TGM na pěší zóně znesvětil 
vandal. Pod sochou umístil tabulku se jménem 
Vladimír Iljič Lenin. Vybral si k tomu výročí úmrtí 
tohoto ruského revolucionáře. Nechyběly zapá-
lené svíčky a věnec. Kolemjdoucí Rusové si pak 
sochu téměř přivlastnili v domnění, že jde sku-
tečně o V. I. Lenina a netajili své nadšení. Po-
dle velitele karlovarské městské police Marcela 
Vlasáka tam zmatečná tabulka vydržela pouze 
dvacet minut. Na popud pozorného místního 
občana ji strážníci ihned odstranili. Magistrát 
viníka tohoto trapného incidentu nehledá. Podle 
náměstka Jiřího Klsáka však událost uspíšila 
definitivní rozhodnutí umístit na podstavci sochy 

jméno Tomáše Garrigua Masaryka. Tomu se totiž 
autor pomníku, sochař Jan Kotek, dosud bránil. 
Jméno pana prezidenta bude vyvedeno v bron-
zových písmenech.

Řidička  
odjela i s botičkou
Přesvědčit se, zda může bezpečně odjet, zapo-
mněla před jízdou devětačtyřicetiletá řidička 
v centru našeho města. S autem odjela i přesto, 
že na levém předním kole měla upevněnou botič-
ka od strážníků. Ti použili blokovací zařízení kvůli 
tomu, že vůz stál v zákazu zastavení. Nevšimla 
si ani, že má za stěračem upozornění na to, že 
strážníci vůz znehybnili. Sedla za volant a ujela 
sotva tři metry. Na jejím voze a na poškozeném 
blokovacím zařízení městské policie vznikla ško-
da předběžně vyčíslená na více než 44 tisíc korun. 
Po řidičce bude městská policie požadovat náhra-
du škody. Jen samotná botička stojí více než čtyři 
tisíce korun. Fibichova ulice, kde se případ stal, je 
v poslední době terčem zájmu strážníků městské 
policie. Zaměřují se především na parkování mo-
toristů na chodníku.
 

Cyklista  
vystrašil chodce
Na neosvětleném kole se mezi lidmi na pěší zóně 
před šestou večer proplétal cyklista. Jeho ris-
kantní jízda neušla pozornosti hlídky strážníků 
městské policie. Ti se jej pokusili zastavit, ale 
neuspěli. Cyklista kolem nich kroužil, ale k  za-
stavení se neměl. Proto mu jeden ze strážníků 
zastoupil cestu. Strážníci muže vyzvali, aby pro-
kázal totožnost. Namísto občanského průkazu 
se ale dočkali arogantního jednání. Z  muže byl 
cítit alkohol a strážníkům nadával. Museli použít 
hmaty a chvaty sebeobrany a nasadit opilci pou-
ta. Totožnost hříšníka zjistila až policejní hlídka. 
Dechovou zkouškou naměřili šestadvacetiletému 
výtržníkovi hodnoty 0,54 a 0,5 promile alkoholu. 
Z prohřešku se teď bude zodpovídat před úřed-
níky magistrátu.

t KRÁTCE
Telefon zachránili 
v hodině dvanácté
Na poslední chvíli zachránili karlovarští stráž-

níci před poberty telefonní automat ve Staré 
Roli. Deset minut před půlnocí jim ohlásila žena 
z  domova s  pečovatelskou službou, že v  ulici 
Závodu míru se chystá posádka auta odtáhnout 
telefonní budku. Hlídka městské policie byla 
na  místě během několika minut po oznámení. 
Strážníci uviděli muže, který před nimi začal 
utíkat směrem k  zaparkovanému autu, v  němž 
seděla další osoba. Uprchlík sedl za volant, odjet 
už ale nestačil. Spolu s jednatřicetiletým řidičem 
hlídka zadržela jako spolujezdce i stejně starou 
ženu. Když je strážníci vyzvali, aby vysvětlili, co 
zde o půlnoci dělají, doznali oba, že se pokusi-
li odcizit telefonní automat na drobné mince. 
Chtěli ho vytrhnout lanem ze zdi. Úmysl potvr-
dilo tažné lano auta, omotané kolem telefonního 
automatu, které muž stačil ještě před zásahem 
strážníků přeříznout. Nepovedený noční lup bu-
dou oba nachytaní nenechavci vysvětlovat poli-
cejnímu vyšetřovateli.
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Zastøešená plocha:

- prodejna: 731m

- kanceláøe, sklady, šatny, 

 garáže: 805m

- velkoobchodní sklad: 915m

Døevìné pøístøešky: 

- pøístøešek na zboží: 91m

- pøístøešek substráty: 121m

- pøístøešek na døevo: 198m

Nezastøešená plocha: 

- zahrada, prodejní a

  manipulaèní plocha: 6236m

Parkovištì:

- parkovištì+komunikace: 

 432m  (13 parkovacích míst)
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ZAHRADNICTVÍ TEPLICE

Zde uvádíme pøíklad, rozdìlení hlavní prodejny na samostatné obchody.

K pronájmu je samozøejmì celé zahradnictví.

Pokud máte zájem o pronájem u nás, zavojte na telefonní èíslo uvedené

na konci prezentace.
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PRODEJNA è.1 - 349,70m

PRODEJNA è.2 - 42,80m2

PRODEJNA è.3 - 37,40m2

PRODEJNA è.4 - 41,60m2

PRODEJNA è.5 - 72,60m2

PRODEJNA è.6 - 42,30m2

PRODEJNA è.7 - 71,70m2

PRODEJNA è.8 - 44,40m2

PRODEJNA è.9 - 47,80m2

ZAHRADNICTVÍ TEPLICE

Pøíklad rozdìlení prodejny, 

na samostatné obchody.

Téměř 10.000 m2 atraktivní obchodní plochy 
v hlavní oblasti pohybu spotřebitelů a jen 
12 kilometrů od hranice se SRN v bezprostřední 
blízkosti OC Olympia Teplice!

Zastřešená plocha
prodejna:  731 m2

kanceláře, sklady,  
šatny, garáže:  805 m2

velkoobchodní sklad:  915 m2

celkem:  2.451 m2

Nezastřešená plocha
zahrada, prodejní  
a manipulační plocha:  6.236 m2

Plocha celkem: 9.529 m2

Parkoviště
parkoviště + komunikace: 
(13 parkovacích míst) 432 m2

Dřevěné přístřešky
přístřešek na zboží: 91 m2

přístřešek substráty:  121 m2

přístřešek na dřevo: 198 m2

celkem:  410 m2

Podnikání na dobré adrese
• Možnost bonusového pronájmu celého areálu 
i jednotlivých komerčních prostor, ideální umístění 
v maloobchodní infrastruktuře pro obyvatele 
Teplic a Ústí nad Labem.

Prodejní strategie na míru
• Variabilita zázemí i prodejních ploch.
• Neomezené možnosti parkování a zásobování.

Reprezentant klienta:
Pavel Srba  |  tel.: 777 317 076  |  pavel.srba@email.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
SC-320296/03

VAŠE „STARÁ“ DOBRÁ SAKURA 
V NOVÉM KABÁTĚ

SUSHI BAR
RESTAURANT

Zeyerova 1, Karlovy vary www.sushisakura.cz

Stěhujeme se !!!!!!!
„Staré“ dobré japonské a asijské speciality 

od ledna na nové adrese:
Zeyerova 1, bývalý steak house.

budeme se na vás těšit.

SC-311883/02

SC-311921/02

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Komplexní služby
pod jednou střechou.

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4

360 01 Karlovy Vary

SC-320364/01
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Cihelny

Romantická krajina Cihelen s dominantou zámečku kolem roku 1900

Cihelny (něm. Ziegelhütten) jsou nejodlehlejší městskou částí 
Karlových Varů. Leží jedenáct kilometrů jihozápadně od centra 
na jižním svahu údolí řeky Teplé. Z východu navazuje lokalita na 
vodní plochu březovské přehrady. Ze všech ostatních stran je krajina 
sevřena Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les, jejími vrchy 
Tančírnou a Jelením vrchem (644 m/n.m.) v pásmu Kozích hřbetů, 
a na pravém břehu Teplé Červeným vrchem (568 m/n.m.). Nadmořská 
výška kolísá mezi 435 a 472 m/n.m. Z rozlohy 173 hektarů tvoří 
59,3 % lesy. Cihelny dotvářejí zelený prstenec kolem lázní.

Navzdory názvu byly původně 
v Cihelnách pouze dřevěné 
domky, později pak roubená 
stavení. Dřeva jako stavební-

ho materiálu měli domácí v okolí dostatek, 
zatímco lom na kámen ani jeden. První 
zmínka o Cihelnách je z roku 1598. Tehdy 
to byla malá osada. Její znak namaloval je-
den z místních tesařů, šlo o vydlabanou klá-

du, a tento svérázný erb zavěsil nad dveře 
domu. Žili zde hlavně dřevorubci, truhláři, 
tesaři a pastevci. Obživou jim byl okolní les, 
místní pila a nedaleká říčka Teplá, bohatá na 
ryby. S výjimkou začátku 20. století (údaj ze 
sčítání roku 1910) nepřesáhl počet stálých 
obyvatel stovku. Přesto byly již roku 1850 
Cihelny samostatnou obcí. Pak ale střídaly 
sousední správy a obce, pod které spadaly. 

Roku 1869 patřily pod Kfely, v letech 1890 
až 1910 pod správu obce Bošířany. Mezi 
roky 1930 a 1950 byly Cihelny opět samo-
statnou obcí. Další desetiletí 1960–1970 
patřily pod správu Doubí a roku 1974 se sta-
ly definitivně nejodlehlejší městskou částí 
Karlových Varů. 

Místní se počítali na desítky

Podle zápisů ze sčítání lidu a domů se do Ci-
helen lidé nehrnuli. V roce 1846, kdy bylo 
v obci 13 stavení, zde žilo 89 lidí. Největší po-
čet obyvatel měly Cihelny roku 1910, kdy zde 
v 17 domcích žilo 161 osob, většinou lesních 
dělníků a zemědělců německé národnosti. 
Proto se o Cihelnách píše v kronice z roku 
1934 jen pod názvem Ziegelhütte. Tehdy zde 
stávalo 17 domů, pouze čtyři obyvatelé byli 
české národnosti, 137 osob německé národ-
nosti a pět bylo cizozemců. Při sčítání v roce 
2007 zde žilo v 25 domcích 27 obyvatel.

Cihelny

Hostinec U Hubelů v Cihelnách kolem roku 1913 Idylické posezení na výletním místě v Cihelnách roku 1901

Náš seriál
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Konaly se zde pikniky 
Podobně jako Svatošské skály a Diana patřily 
Cihelny k oblíbeným výletním lokalitám, kde 
Karlovaráci a zvláště městská smetánka trá-
vila volný čas. Podle vpisků na dobových po-
hlednicích jezdili do Cihelen fiakrem rodiny 
i dvojice na piknik. Zvláště oblíbené byly luční 
slavnosti za 1. republiky. Dominance přírody 
v této lokalitě byla ve srovnání s ostatními 
předměstím lázní atypická a výjimečná. Byl 
to ráj ticha, odlehlé louky sloužily k piknikům 
v trávě, dostaveníčkům a lučním slavnos-
tem, později rekreaci v přírodě, sportu a jako 
odpočinkové zázemí. Hosty dýchánků sem 
vozily z lázní pravidelně kočáry. Ráz klidné 
krajiny nenarušilo ani dokončení nedaleké 
přehrady na Teplé u Březové v roce 1937.

 Parcely přilákaly bohaté
Od poloviny 19. století se stalo módou, že 
nejbohatší karlovarské rodiny skupovaly 
pozemky v okolí města. Puppové např. roku 
1879 koupili pozemky bývalé papírny v Bře-
zové a zřídili na nich zahradnictví. V té době 
se rovněž Cihelny staly vyhledávanou lokali-
tou, v níž si podnikatelé stavěli luxusní síd-
la. Od roku 1890 vévodila obci krásná vila. 
Patřila spolumajiteli březovské porcelánky 
(a firmy Fischer-Mieg), schopnému továr-
níkovi Rudolfu Fischerovi. Nejprve koupil 
v Cihelnách řadu pozemků a luk, které spojil 
do jednoho velkostatku. Uprostřed vsi si ne-
chal postavit luxusní letní rezidenci. Projekt 
mu dodali tvůrci zlatého věku karlovarské 
secese, vídeňští architekti Ferdinand Fell-
ner a Hermann Helmer. Krásné ozdobné 
architektuře vily v Cihelnách místní neříkali 

jinak než zámeček. Jednopatrová stavba s 
arkýři, věžičkami a velkými mansardovými 
prostorami byla obklopena parkem a souse-
dila s velkou hospodářskou budovou. Ve vile 
bylo mnoho cenných uměleckých předmětů. 
Zvláště reprezentativní byly lovecký pokoj a 
japonský salonek ve věži, který zdobila velká 
sbírka starých dýmek, vzácné obrazy a ori-
entální koberce. Po smrti továrníka Fischera 
přešel dům do vlastnictví jeho dcery Johanny 
Marie, která se roku 1896 stala manželkou 
karlovarského advokáta Felixe Knolla. Kno-
llovým se v roce 1899 narodil syn Wolfgang 
Eduard a ten byl posledním majitelem vily 
v Cihelnách.

Požár zničil zámeček

Dne 3. listopadu 1934 postihl zámeček 
v Cihelnách velký požár, objekt z větší části 
vyhořel, požárníci bojovali s plameny a žá-
rem více než deset hodin. Požár zničil téměř 
všechno zařízení s výjimkou loveckého po-
koje. Tehdejší Karlovarské noviny přinesly 
o neštěstí velkou reportáž, v níž se spekulo-
valo o pokusech mařit práci hasičům. Těm 
někdo během hašení prořízl část hadic. Pa-
chatel ale nebyl nikdy nalezen. Ačkoliv byl 
objekt v krátké době obnoven v téměř pů-
vodní podobě, lidé z obce začali utíkat. Zby-
lo pár rodin dřevorubců a pak ti, kteří měli 
práci na statku nebo na zámečku. Koncem 
19. století se dalo očekávat, že Cihelny oži-
ví nový stavební boom a v nádherné krajině 
vyrostou další vily. Rozvoji obce však nepo-
mohla ani železniční trať Karlovy Vary – Ma-
riánské Lázně, uvedená do provozu koncem 
roku 1898. Obec mezi lesy tvořilo dál jen pár 
dřevěných domků. Ještě ve 30. letech 20. sto-
letí byl pod zámečkem obecní úřad v hráz-
děné budově, stejně i jednotřídka, spadající 
pod školu Stanovice. Ozdobou obce byl ze 
dřeva vyřezávaný čtyřboký glorietek se zvo-
ničkou a krucifixem. Stával pod zámečkem 
na kamenném podstavci a byl vstupní bra-
nou do Cihelen. Zvonička ale časem zmizela 
a s ní také kolorit překrásného prostředí. 

Obec se vylidňovala

Období 1945 až 1980 bylo pro Cihelny obdo-
bím útlumu a chátrání. Z obce zmizely mno-
hé dřevěné domky. Na místním zámečku se 
střídali jako ve frontě majitelé a správci. Ob-
jekt se stal nejprve v roce 1945 (stejně jako 
hotel Pupp) válečnou kořistí Rudé armády, 
a tedy majetkem SSSR. Až později byl vrá-
cen našemu státu a svěřen do péče nejdříve 
KNV a pak ONV Karlovy Vary. V  šedesá-
tých letech převzala zámeček Tesla Nýřany, 
která zde chtěla zřídit rekreační středisko 
a pionýrský tábor. Ze záměru sešlo a záme-
ček byl prodán na čas soukromníkovi. Ani 
ten stavbu nezachránil. Zámeček chátral za 

vydatného přispění vandalů, bezdomovců 
a zlodějů, kterým se hodila i okrasná ko-
vová vrata z hlavního vchodu do parku. Až 
v sedmdesátých letech byl objekt předán do 
správy ZV ROH Národního výboru hlavního 
města Prahy, který zahájil nákladnou rekon-
strukci. Obnova trvala tři roky a provedly ji 
karlovarské Pozemní stavby. Po kolaudaci 
v dubnu roku 1980 sloužil zámeček deset let 
jako rekreační středisko pro významné hos-
ty a zasloužilé funkcionáře. Bylo zde ale jen 
devět dvoulůžkových pokojů s přistýlkami. 
O poslední proměnu zámečku a jeho okolní 
krajiny se postarala a. s. Astoria Royal Golf. 
Ta podle projektu Gary Player Design Com-
pany vybudovala nový golfový areál. Přesta-
věný zámeček a dvě dependance dnes nabí-
zejí 64 lůžek, restauraci, jídelnu, bary, terasu 
a bazén. Při rekonstrukci byl zachován archi-
tektonický vzhled i původní podoba interié-
rů. Okolní areál, otevřený v roce 2001, tvoří 
18jamkové hřiště skotského typu a 9jamkový 
honey-course jako školní loučka. Architek-
tem hřiště byl známý golfista Gary Player. 
Greeny víc než délkou vynikají množstvím 
vodních ploch a přírodních překážek. Není 
divu, že hřiště získalo v roce 2005 v anketě 
prestižního magazínu Golf Digest C&S titul 
Nejkvalitnější hřiště roku.

Autor: Jaroslav Fikar 
Fotografie z archivu Františka Webera

Podoba zámečku po jeho dokončení v roce 1890. 
Vpravo dřevěný čtyřboký glorietek se zvoničkou

Podoba zámečku po poslední rekonstrukci

Obnovené vnitřní interiéry zámečku připomí-
nají éru Fischerů a Knollů

Do zámečku v Cihelnách se vrátil čas zlatého 
věku karlovarské secese

Městské části



Tašovice (něm. Taschwitz) jsou spolu s Doubím nejzápadnější 
městskou částí. Mají rozlohu 1,46 km2 a průměrnou výšku 
382 m/n.m. Jižní okraj tvoří údolí Ohře, severní silniční průtah 
R6, dokončený v roce 2008. Východní hranici ohraničovaly dříve 
plantáže jahodiny (dnes areál krajského úřadu) a západní katastr 
obce Hory. Na severozápadě probíhá stavební boom na bývalém 
vojenském cvičišti, přejmenovaném nyní na obytný prostor Pod 
Rohem. Středem Tašovic je lokalita U Kapličky.

Tašovice jsou jedinou archeolo-
gickou rezervací Karlovarského 
kraje. Byla vyhlášena v roce 1958. 
Nejstarší archeologický nález na 

území Tašovic je ze starší doby kamenné 
a sahá do období lidí neandertálského typu, 
kteří žili před 100 až 230 tisíci lety. Jedná se 
o silně omletý křemencový úštěp. Nález je 

pozoruhodný i tím, že byl nalezen mezolitic-
kým člověkem, přepracován a znovu upotře-
ben. Prokazatelně bylo území Tašovic hojněji 
osídleno až ve střední době kamenné, v mezo-
litu (tedy 8 až 6 tisíc let před Kristem). Tehdy 
byly skalnaté vyvýšeniny nad Ohří obsazeny 
celkem sedmi známými tábořišti od Tašovic 
po Všeborovice. Archeologický výzkum na 

skále nad řekou odkryl v Tašovicích zbytky 
zahloubeného obydlí s bohatou kolekcí čtyř 
tisíc kusů kamenné štípané industrie (čepel-
ky, úštěpy, škrabadla, rydla a další drobné, 
velmi jemně opracované kamenné nástroje).

Byl zde nalezen slovanský srub

V Tašovicích byla také doložena přítomnost 
Slovanů, a to již od 9. století. První výzku-
my, které to potvrdily, prováděl už v roce 
1911 Josef Knett. Našel zde zuhelnatělé 
kůly, které interpretoval jako pozůstatky 
slovanského hradiště. Po něm pokračoval 
roku 1925 Anton Bergmann, který nálezy 
keramiky a pazourkových nástrojů předal 
loketskému muzeu. Také další vykopávky 
v roce 1940 přinesly nálezy slovanské ke-
ramiky. Při výzkumu v letech 1948 až 1950 
objevili pracovníci Státního archeologického 

 Pazourkové nástroje z Tašovic Foto hradiště (v popředí) z 50. let 20. století

Tašovice zažily dobu kamennou, železnou i stříbrnou horečku 

Náš seriál

TašoviceTašovice
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ústavu v Praze pod vedením Františka Proš-
ka a Antonína Knora na tašovickém hradišti 
zbytky slovanského srubu. Stavba se zacho-
vala i v nepatrné hloubce jen díky tomu, že 
plocha hradiště nebyla patrně nikdy orána. 
Podle nalezené keramiky lze zbytky srubu 
datovat do 9. až 10. století. Poloha hradiště 

s mohutným opevněním z kamene, dřeva 
a hlíny svědčí o jeho kdysi významné funkci 
při vstupu do karlovarské kotliny.

Obec zažila stříbrnou horečku 

Slovanské osídlení zdejšího hradiště stojí 
rovněž u počátku těžby a zpracování železné 
rudy v okolí Tašovic již od 12. století. Původ-
ně se železná ruda tavila v lesní huti na neda-
lekém vrchu Kovářka. Tuto nejstarší železář-
skou výrobu dodnes dokládají dvě struskové 
haldy. V okolí se nalézající štoly jsou svědky 
dávné prospektorské činnosti, sahající až do 
pozdního středověku. K proslulým prospek-
torům patřili i Benátčané, kteří podle tradice 
na Karlovarsku pátrali po nalezištích dra-
hých kovů, minerálů a sklářských surovin. 
Benátčané byli vynikajícími chemiky, ovlá-
dali slévání kovů, provozovali alchymistické 
pokusy a zabývali se i magií. Ke štole u Ta-
šovic se váže mnoho polopravd, podle nichž 
tu Benátčané těžili křemeny jako polodra-
hokamy (pravděpodobně jaspisy) a společně 
s permoníky získávali i zlato. Je ale pravdou, 
že od 17. století zažily Tašovice další vlnu ku-
tání. Po železné rudě se zde těžilo stříbro, cín 
a až do 20. století také hnědé uhlí. Šlo o tak-
zvané „divoké kutačky“, což bylo primitivní 
kopání na černo. Až před rokem 1900 tu 
vznikly v okolí doly Antonín, Josef, Jan, Ema, 
Karel Jan a Maria Sorg. O rozsahu dolování 
dnes v okolí Tašovic svědčí pinky a haldy. Ač-
koliv domů přibývalo, až do 19. století tu byla 
jen hornická osada. Po skončení těžby zbyla 
opuštěná štola Benátčanů. Na katastrální 

mapě Loketska z roku 1799 nese štola ozna-
čení Stahlerův sklep. V dobách války sloužila 
jako skrýš, kam si místní schovávali cennos-
ti. Od roku 2005 je štola jako přírodní rarita 
nepřístupná. 

Skály opřádají báje a pověsti

Staletí hornické slávy připomínaly místním 
báje o permonících. Podle jedné z nich se chu-
dá žena z Tašovic vydala sbírat klestí na Ko-
vářku. Když nasbírala plnou nůši dřeva a vra-
cela se do vsi kolem Tašovické skály, objevil 
se před ní na balvanu malý mužíček. Nabídl 
ženě, aby ho následovala do nitra skály, kde se 
před nimi otevřela brána. Ve sluji požádal per-
moník, aby mu žena uvařila něco k jídlu. Když 
vařila, seběhli se k ní v zástupech ze všech 
stran permoníci a odnášeli si v hrncích a mis-
kách jídlo hluboko do skály. Když žena spálila 
všechno klestí, král permoníků ji s prázdnou 
nůší propustil, vyvedl ze skály a poděkoval 
za službu. Po návratu do vsi nemohla domov 
poznat. Všechno bylo změněné! Nepoznávala 
nikoho z lidí a z malé lípy, kterou její otec vysa-
dil před domem, byl mohutný strom. V jejím 
domě žili cizí lidé, kteří se jí vysmáli a volali, 
že ztratila rozum. Když s pláčem usedla na 
lavičku před domem, pohlédla do prázdné 
nůše, kde se něco zablyštělo. Našla tam vět-
vičku z ryzího zlata. Za dar od permoníků 
dostala tolik peněz, že mohla svůj rodný dům 
vykoupit a ještě jí zbylo dost peněz až do konce 
života. Byla to odměna za to, že ochotná ku-
chařka prý nevařila permoníkům pár hodin, 
jak se domnívala, ale několik let.

Památkou po těžbě železné rudy je štola Be-
nátčanů

Městské části

Plánek hradiště, nákres z konce 19. století

Průkop valem, 40. léta 20. století

Rekonstrukce valu u Tašovic, podle Antonína 
Knora
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Do tančíren táhli světáci
Osada Tašovice vznikla v místech původ-
ní slovanské usedlosti pod hradištěm Starý 
Loket. První písemná zpráva je z roku 1464. 
Místní se živili jako zemědělci a chovatelé 
dobytka. Od středověku až do 19. století ná-
ležela jejich ves k loketskému panství. Samo-
statná obec vznikla teprve v roce 1929. Tehdy 
bylo postaveno 99 převážně rodinných dom-
ků, které sloužily zaměstnancům porcelánek 

a skláren v okolí. Za první republiky byly Ta-
šovice vyhlášené tančírnami a restauracemi, 
kam jezdili štamgasti a tanečníci ze širokého 
okolí. Známá byla zejména restaurace a tan-
čírna Alpská růže a také hotel Zum Egerthal. 
Na konci 2. světové války bydlelo v obci dva 
a půl tisíce obyvatel. Po válce byly Tašovice 
dosídleny českými rodinami z vnitrozemí. 
Mezi prvními spolky tu vznikl koncem roku 
1946 Český hasičský sbor. Jeho první doku-

ment s datem 10. 12. 1946 obsahuje razítko 
dobrovolných hasičů. Jak dokládá místní kro-
nika, hasiči v Tašovicích převzali a sami opra-
vili hostinec, pozdější kulturní dům. V roce 
1947 již fungoval také divadelní spolek. Ma-
sivní výstavba dalších domů začala v 70. le-
tech. V roce 2001 měly Tašovice již 349 domů.

Autoři: Jaroslav Fikar, Jiří Klsák
Fotografie z archivu Františka Webera

Náš seriál

Hostinec, kde si místní vyprávěli pověsti Hotel Zum Egerthal míval znamenitou kuchyni

Tečka za seriálem
Stránkami z historie Cihelen a Tašovic končí 
seriál o městských částech Karlových Varů. Od 
dubna loňského roku jsme postupně představili 
15 čtvrtí. Nešly za sebou abecedně ani podle ve-
likosti, ale podle toho, jak se podařilo shromáž-
dit dostatek dobových údajů, vzpomínek a foto-
grafií. Nebyl to pokus o historický sborník, ale 
nápad, jak převyprávět historii podle očitých 
svědků, složit mozaiku z jejich vzpomínek a do-
kumentů. Nechtěl jsem parafrázovat již vydané 
publikace a citovat jejich autory. Naštěstí se té-

měř v každé čtvrti našel vždy alespoň jeden sbě-
ratel historie a nadšený písmák, který si doma 
pro potěšení sepisuje kroniku. Bez jejich pomoci 
a sbírek by se jen obtížně podařilo seriál sepsat. 
Byli to Antonín Foglar (Stará Role, Počerny, 
Čankov, Rosnice, Dvory, Bohatice), Libor Huml 
(Rybáře), Alois Kůrka (Sedlec), Eva Hanyko-
vá (Drahovice), Jiří Klsák (Doubí a Tašovice), 
Jindřich Nový (Tuhnice), Marcela Klingorová 
(Dvory) a Jakub Jiruška (Olšová Vrata). Nad 
správností historických údajů bděli supervizo-

ři Stanislav Burachovič a Jiří Klsák. Unikátní 
fotografie a dobové pohlednice zapůjčil ze své 
sbírky František Weber. Díky těmto spoluau-
torům a také díky čtenářům, kteří jako ohlas 
na seriál nabídli domácí archivy a fotografie, 
mohu slíbit, že po doplnění rukopisu bude vy-
dána knížka (zatím s pracovním názvem Kar-
lovarská předměstí). Své náměty, fotografie 
i předběžné objednávky na knížku zasílejte  
e-mailem na: seriál.kv@seznam.cz.

Jaroslav Fikar, autor seriálu

Kdysi nejznámější tašovická tančírna Alpská růže V sále při tanci nebylo prý jediné volné místo
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VODÁCTVÍ
KLUB VODÁKŮ HASTRMAN KARLOVY VARY 

Na Vyhlídce 27, 360 01 Karlovy Vary 
Kontaktní osoba: Jaroslav Sýkora, tel.: 737 278 171 

e-mail: jardasykora@email.cz

31. 3.–7. 4. Týden karlovarských řek – 24. ročník
Poznání vodáckých terénů karlovarské oblasti. 
Zajištěno: ubytování, strava, doprava. Přihlášky je nutné po-
dat do 15. 3. 2012. Více informací na uvedených kontaktech.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika 

TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40 
Hlavní trenérka: Soňa Pekárková 

Tel.: 604 354 780; gymslaviakv.blog.cz

Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00 – 19:00 v tělocvičně SPgŠ 
v Karlových Varech - Drahovicích, Lidická 40

TURISTIKA 
ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY 

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz 
603 209 270; www.turiste.webpark.cz

3. 3. Z Aše do Doubravy a dále přes hranice  
 k sousedům 
10. 3.  Kroková dieta v Karlových Varech 
17. 3. Ze Sokolova přes Anenskou Ves na Myslivny  
 a zpět 
24. 3. Za tajemným hradem u Hracholusek
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

TANEC 
TANEČNÍ KLUB BEST KARLOVY VARY 

Kvapilova 320/8, Karlovy Vary 
www.bestdance.cz

30. 3. 17.00
31. 3. 14.00
FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2012
Regionální postupová taneční přehlídka nefolklorních 
tanečních souborů dětí, juniorů a mládeže Plzeňského a Kar-
lovarského kraje. Místo konání: Dům kultury PEKLO, Plzeň.

JÓGA
JÓGACENTRUM KARLOVY VARY 

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary 
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 
1. lekce ZDARMA
Pondělí  18:00 hod.  
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý  17:30 hod.   
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí 
Úterý  19:00 hod.    
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí 
Středa  18:00 hod.   
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí 
Čtvrtek  19:15 hod.   
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary 

Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Pondělí 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Úterý 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Středa 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Sídliště 310, Hroznětín
Čtvrtek 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Neděle 19:30 hod. – MEDITACE
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

PLAVÁNÍ
BAZÉN DOMOVA MLÁDEŽE 

Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice 
Tel.: 353 241 185

Plavání pro organizace a školy: 
pondělí, úterý a středa: 12–14 hod.

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule  

Sedlecká 4, Karlovy Vary 
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h. Ote-
vřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, včet-
ně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované na ka-
ždém fyzicky a to vše zdarma. První hra nebo lekce zdarma 
pro každého nově příchozího hráče. 

SKAUTI
ALNITAK ORION 

Oddíl vodních skautů a skautek 
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  

(blízko zastávky U Kapličky, bus 1 a 10) 
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl  

E-mail: bobr@pristavorion.cz

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, kteří by 
měli zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle. Na-
bízíme všestranný program, kde se uplatní každý. Schá-
zíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme 
do přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory 
a věnujeme se mnoha dalším aktivitám.

Scházíme se každou středu
16.00–18.00 h. v klubovně – děti do 10 let
17.00–19.00 h. v klubovně – děti od 11 let 
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PoděkováníDopis do redakce

Čtenáři nám píší

Vylosování soutěže

Denní centrum ambulantní sociální služby Karlovarského kraje 
Žirafa děkuje dopravní firmě TERMA TRAVEL za celoroční 

obětavou pomoc. Klienti našeho centra mohou díky této pomoci jez-
dit na výlety i mimo Karlovy Vary.

Za celý tým Ing. Renata Kunešová

www. zirafa.czechian.net

Vážená re-
dakce KRL, 

počítač nemám 
a jinou adresu 
jsem nenašel. 
Zasílám vám 
fotku Dvořákovy 
ulice v K. Varech 
– Staré Roli před 
obnovou. Zdají 
se vám ty pane-
láky nevzhledné? 
A myslíte si, že budu zalézat do té nové džungle, abych je neviděl? Pi-
sálek (mm) si to myslí. Tak mu (jí) vyřiďte, že příště, až dostanu R. L. 
do schránky, tak hned poputují do tříděného odpadu, protože takovým 
hlupákem si mozek kontaminovat nedám. A nevšiml si záhadný (mm) 
že z lípy uprostřed byla odstraněna plaketa k výročí letu Gagarina do 
vesmíru? Ať se raději postará o její vrácení a neuráží všechny techniky 
a dělníky, kteří to sídliště postavili. Byl jsem jedním z nich.

Občan S. R.

Pozn.: autorská zkratka (mm) je magistrát města, kde KRL čerpají 
tiskové zprávy, články do rubriky Zprávy z magistrátu a Sledované 
stavby. Z tohoto zdroje byla i zmíněná informace o revitalizaci parku 
a veřejných prostranství ve Dvořákově ulici (KRL č. 2). 

Otázka únorové tajenky zněla, jaká 
je nejrychlejší metoda stavby ro-

dinného domku. Správnou odpověď na-
povědělo logo uprostřed křížovky: Dům 
jedním tahem. Z došlých odpovědí jsme 
vylosovali výherkyni Kamilu Vegrichto-
vou, Stará Kysibelská 29, 360 09 Karlo-
vy Vary. Získává dvě vstupenky na kul-
turní představení. 

Blahopřejeme!

Vážená redakce, jsem velmi rád, že v každém čísle Radničních listů 
uveřejňujete historii některé čtvrti Karlových Varů. Je to nejen za-

jímavé, ale také důležité proto, že velká většina obyvatel našeho města 
nezná jeho historii (včetně mě). Také proto, že se do tohoto kraje teprve 
po válce přistěhovala a ten se stal jejich domovem. A vědět něco o minu-
losti svého domova je rovněž potřebné. Tak mě napadlo: Po otištění všech 
kapitol tohoto seriálu vydat historii všech částí souhrnně jako samostat-
nou publikaci. Ještě poznámka: Josef Loschmidt nevypočítal velikost 
molekuly vzduchu. Termínem Loschmidtovo číslo, který se ve fyzikální li-
teratuře užívá, rozumíme počet molekul plynu při 0 °C a atmosférickém 
tlaku 27 000 bilionů, který byl poprvé tímto rodákem z Počeren stanoven 
roku 1895. Obvykle jím rozumíme počet molekul plynu v cm3.

S pozdravem Karel Beer, Gagarinova 5

inzerce

SC-311809/03

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3
11
83
5/
05

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-311841/02

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-320288/01

inzerce
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Listárna/Soutěž

KNÍŽECÍ VILA  „LIL“ - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Výběrové řízení                                        Ukončení 1. kola: 27. 4. 2012 

Majestátní historická vila položená nad údolím Úšovického potoka 
u rozlehlého městského parku. V r. 1901 dostavěna ve stylu ek-
lektismu továrníkem Maxem Halbmayrem, poté darována městu 

Mariánské Lázně pro významné 
návštěvy. V r. 1904 hostila císaře 
Františka Josefa I., v r. 1947 prezi-
denta ČSR Edvarda Beneše s cho-
tí. Reprezentativní vstupní hala 
s honosným schodištěm spojujícím 
přízemí s patrem, v patře tři pokoje 
a ložnice (v době císařova pobytu 
pracovna, přijímací salón, ložnice), 
mramorové dlažby, kachlové krby, 
dřevěné ostění v místnostech, ba-
revné vitráže v oknech, kazetové 
stropy, štuková výzdoba, klimatiza-
ce. Vysoká vyhlídková věž v jižním 
průčelí, dekorativní hrázdění.

        Ing. Petr Vácha, 777 707 307, 257 314 251
       petrvacha@naxos.cz        www.naxos.eu

 Min. kupní cena:
 28.969.840,- Kč i

SC-320319/01



Tajenka na březen: Široká nabídka vybavení do vašeho domova

Odpovědi zašlete do 15. 3. 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,360 01, Moskev-
ská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného výherce čekají dvě vstupenky na kulturní představení.
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Křížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města



Široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozidel. Prodej – výkup – protiúčet. Možnosti 
financování. Garance původu, servisní historie, záruka až 2 roky.

S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov u Karlových Varů, 

Tel: 737 216 531, 737 216 515, www.suw.cz

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

BENZIN

DIESEL

DIESEL

291 667 Kč bez DPH

405 000 Kč bez DPH

749 167 Kč bez DPH

Mercedes-Benz A 160 Blue Efficiency
První majitel, v provozu od 07/2010, najeto 
5 600 km, nehavarované, servisní knížka. 
Šedá metalíza, objem 1498 ccm, výkon  
70 kW. Originál autorádio s CD, centrál dál-
kový, imobilizér, el. přední okna, el. zrcátka, 
klimatizace, litá kola, ABS, ASR, ESP, posi-
lovač řízení, manuální převodovka, senzor 
stěračů, aj.

Mercedes-Benz C 200 CDI ELEGANCE
První majitel, v provozu od 07/2009, najeto 
36 973 km, nehavarované, servisní kníž-
ka. Šedá metalíza, objem 2148 ccm, výkon  
100 kW. Originál autorádio s CD, centrál dál-
kový, imobilizér, el. okna, el. zrcátka, mlhov-
ky, aut. klimatizace, dřevěné obložení, litá 
kola, ABS, ASR, ESP, posilovač řízení, ma-
nuální 6st převodovka, senzor stěračů, aj.

Mercedes-Benz E 350 CDI AVANTGARDE
Koupeno v D, v provozu od 10/2009, najeto 
56 955 km, nehavarované, servisní knížka. 
Černá metalíza, objem 2987 ccm, výkon 
170 kW. Originál autorádio s CD, telefon, 
centrál dálkový, KEYLESS-GO, imobilizér, 
el. okna, el. zrcátka, xenony, aut. klimatiza-
ce, dřevěné obložení, litá kola, ABS, ASR, 
ESP, parkovací asistent, automatická 7st 
převodovka, aj.

SC-320079/02

SC-320365/01
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-320363/01

Bezpečnostní dveře, otevírání  
zámků, zámečnické práce –  
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 

tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 

 

 

 

Bezpečnostní dveře, otevírání 
zámku, zámečnické práce – 
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 
tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 
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NOVĚ  OTEVŘENO

Baby shop Ondálek
průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb
tel.: 774 997 898

Otevírací doba:
 Po – Pá 9–18 hodin 
So 9–12 hodin

www.ondalek.cz
•  nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,  

Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
•  vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
•  předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele 
• skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
• holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
• nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
• prodejní plocha 300 m2 + sklad
• 20 parkovacích míst
•  hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC

188x63_Ondalek.indd   1 12.4.2011   12:12:19
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